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ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัวร้อยละ 3.9 ดีกว่าปีก่อนหน้า โดย ดัชนีชว้ี ดั ส่วนใหญ่ม ี
การขยายตัวเพิม่ ขึน้ ซึง่ ภาคการส่งออกมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.5 ในขณะทีก่ ารบริโภคอุปโภค และ การลงทุนภาคเอกชน มี
การขยายตัวในทิศทางเดียวกัน โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.2 และ ร้อยละ 1.7 ตามล�าดับ มีเพียง การลงทุนภาครัฐทีป่ รับตัวลดลงร้อยละ
1.2 จากการเบิกจ่ายงบประมาณทีล่ า่ ช้า และ ภาคเกษตรทีด่ ชั นีราคาสินค้าเกษตร ปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.7
ผลการด�าเนินงานของบริษทั ซึง่ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ ลักษณะการเคลือ่ นไหวของ
ราคาน�้ามัน รวมถึงจ�านวนอุปสงค์ และ อุปทาน สินค้า เคมีภณ
ั ฑ์ โดยในปีน้ี บริษทั มียอดขาย โดยรวมสูงขึน้ กว่าปีทผ่ี า่ นมาโดย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.99 จากปีก่อนหน้า มาอยูท่ ่ี 2,326.91 ล้านบาท ตามภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการผลิต อย่างไรก็ตาม
บริษทั มีอตั ราก�าไรขัน้ ต้นเฉลีย่ ทีล่ ดลง โดยอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 13.03 เทียบกับ ปีก่อนหน้าทีอ่ ยูท่ ร่ี อ้ ยละ 14.55 ในส่วนของ อัตรา ต้นทุน
การขายและบริหาร รวมถึง อัตรา ต้นทุนทางการเงิน ยังคงอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับปีทผ่ี า่ นๆมา อย่างไรก็ดี ในปีน้ี บริษทั ได้มกี า� ไร
จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 41.47 ล้านบาท ท�าให้บริษทั มีกา� ไรสุทธิประจ�าปี
2560 อยูท่ ่ี 117.99 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 27.06 ล้านบาทจากปี 2559 โดยมีอตั ราก�าไรสุทธิของปี 2560 อยูท่ ่ี ร้อยละ 5.07 เพิม่ สูงขึน้
จากปีทผ่ี า่ นมาซึง่ ทีอ่ ยูท่ ร่ี อ้ ยละ 4.42 ทัง้ นี้ ส�าหรับ ภาพรวมผลการด�าเนินงานในปี 2560 ของบริษทั และบริษทั ย่อย มีรายได้รวมอยู่
ที่ 3,038.73 ล้านบาท ก�าไรสุทธิอยูท่ ่ี 172.95 ล้านบาท
ข้าพเจ้า หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าในปี 2561 เศรษฐกิจของประเทศไทย จะสามารถขยายตัวตามทีภ่ าครัฐคาดการณ์ไว้ หรือ ดี
กว่า โดยเฉพาะในส่วนของการลงทุนภาครัฐ ทีใ่ นปีทผ่ี า่ นมา ไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ จะสามารถกลับมาขยายตัวได้ โดยเฉพาะ
การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ทเ่ี ป็ นความหวังส�าคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
ท้ายนี้ ผมในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบพระคุณ ท่านผูถ้ อื หุน้ และ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝา่ ยไม่วา่ จะเป็ น คูค่ า้
ทางธุรกิจ สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงพนักงานทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนบริษทั มาเป็ นอย่างดีในตลอดช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
ในนามของคณะกรรมการบริษทั

(นายพละ สุขเวช)
ประธานกรรมการ
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บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560

รายงานของคณะกรรมการ

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน) ปจั จุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ได้แก่ นายพูลศักดิ ์ ตันสิทธิพนั ธ์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวรพจน์ อุชไุ พบูลย์วงศ์ และ ดร.ธราพงษ์ วิทติ ศานต์ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ โดยไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ไม่ม ี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มสี ว่ นได้เสียในบริษทั
ในรอบปี 2560 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 6 ครัง้ ซึง่ แต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตาม
รายละเอียด ดังนี้
1
นายนพพร เทพสิทธา*
            เข้าร่วมประชุมรวม    1 ครัง้
2
นายพูลศักดิ ์ ตันสิทธิพนั ธ์             เข้าร่วมประชุมรวม    6 ครัง้
3
นายวรพจน์ อุชไุ พบูลย์วงศ์             เข้าร่วมประชุมรวม    6   ครัง้
4
ดร.ธราพงษ์ วิทติ ศานต์**             เข้าร่วมประชุมรวม    2 ครัง้
* ด�ำรงต�ำแหน่ง ถึง เดือน พฤษภาคม 2560
** มาด�ำรงต�ำแหน่ง ตัง้ แต่เดือน พฤษภาคม 2560
ทัง้ นี้ เพือ่ ท�ำการพิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษทั ระบบควบคุมภายใน รายการระหว่างกัน การคัด เลือกผูส้ อบ
บัญชี และ เรือ่ งอืน่ ๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ สามารถสรุปเป็ นความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวข้างต้นได้ ดังนี้
1.
รายงานงบการเงินของบริษทั ตามทีไ่ ด้ผา่ นตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การรับรอง
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ (“ส�ำนักงาน กลต.”) เป็ นงบการเงินทีม่ คี วามถูก
ต้อง ครบถ้วน ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และ เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้
2.
บริษทั มีระบบความควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ โดยในรอบปีทผ่ี า่ นมายังไม่ปรากฏข้อบกพร่องทีเ่ ป็ น
สาระส�ำคัญ ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในของบริษทั ได้ทำ� การตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามระบบไว้อย่างสม�่ำเสมอ โดยมีการวางแผนการตรวจสอบล่วงหน้าในแต่ละปี
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3.
บริษทั มีการติดตามการเปลีย่ นแปลงกฏระเบียบของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงข้อก�ำหนด
ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ (“ตลท.”) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(“ส�ำนักงาน กลต.”) เพือ่ ให้บริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดได้อย่างถูกต้อง
4.
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในของบริษทั ได้ทำ� การสอบทานรายการ
สินค้าระหว่างบริษทั และ บริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ในรอบปีทผ่ี า่ นมาพบว่าไม่ม ี
ความซ�้ำซ้อนกันและเป็ นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกัน
5
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ� การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยในปีน้ี ได้ให้คำ� เสนอแนะต่อคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที ่ 7480 และหรือ / นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที ่ 4498
และหรือ / นางสาววธู ขยันการนาวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที ่ 5423 แห่งบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็ นผู้
สอบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2561

             

(นายพูลศักดิ ์ ตันสิทธิพนั ธ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจ�าปี 2560
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อายุ 78 ปี ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ(ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุน่ ที่ 14/2004)

คุณวุฒิการศึกษา
-

วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2503)
วิศวกรรมศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิจุ์ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา

ปี 2555 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2554- ปัจจุบนั
ทีป่ รึกษา บริษทั ปตท.เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
ทีป่ รึกษา บริษทั เอ็มไพร์ เอเซีย กรุป๊ จ�ากัด
ปี 2553 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั ซียอู แี อล จ�ากัด
ประธาน สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปี 2551- ปัจจุบนั
ทีป่ รึกษา บริษทั ยูนิไทยไลน์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2548 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั ไทยออลย์พาวเวอร์ จ�ากัด
ปี 2549 – ปัจจุบนั
ประธาน มูลนิธสิ ง่ เสริมการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมไทย
ปี 2545 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั บางกอก โพลีเอทธิลนี จ�ากัด

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
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อายุ 74 ปี ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูม้ อี า� นาจลงนาม(ผ่านการอบรมโครงการ DAP
รุน่ ที่ 43 วันที่ 19 สิงหาคม 2548)

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา

ปี 2559 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2524 – 2558
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ากัด
ปี 2553- ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จ�ากัด (มหาชน)*

´Ã.¡ÒÞ¨¹Ò
ÊØÇรรณนÀาÈรÕ

อายุ 77 ปี กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ อี า� นาจลงนาม
(ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุน่ ที่ 43 วันที่ 19 สิงหาคม 2548

คุณวุฒิการศึกษา
-

วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2503)
วิศวกรรมศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิจุ์ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา

ปี 2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2524 – 2558
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ไลอ้อน เอชีย (ไทยแลนด์) จ�ากัด
ปี 2553 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จ�ากัด (มหาชน)*
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บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)

¹ÒÂ¾ÕÃà¨µ
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รายงานประจ�าปี 2560

อายุ 46 ปี รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูม้ อี า� นาจลงนาม (ผ่านการอบรมโครงการ
DAP รุน่ ที่ 44 วันที่ 2 กันยายน 2548)

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร ระหว่างประเทศ The
University of Birmingham ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา

ปี 2560 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2553- ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จ�ากัด (มหาชน)*
ปี 2548 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2548 - 2553
รองกรรมการผูจ้ ดั การ(ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ) บริษทั
ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2543 - 2548
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ บริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จ�ากัด (มหาชน)*
ปี 2534 – 2543
รองผูจ้ ดั การฝา่ ยการตลาดบริษทั ยูเนี่ยน เทรดดิง้ แอนด์ อินดัสตรี้ จ�ากัด

´ร. àขÕยน ÇงÈÊØรÕย

อายุ 78 ปี กรรมการ (ผ่านการอบรมโครงการ DCP รุน่ ที่ 6/2001)

คุณวุฒิการศึกษา

-

ปริญญาเอก วิศกรรมไฟฟ้า The University of British Columbia ประเทศแคนาดา

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา
ปี 2548 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2548 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั บางกอก เดค-คอน จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2541 – ปี 254
กรรมการ บริษทั บางกอก เดค-คอน จ�ากัด (มหาชน)
บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)

www.unionpetrochemical.com
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อายุ 48 ปี ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ อี า� นาจลงนาม (ผ่านการอบรมโครงการ DAP
รุน่ ที่ 45 วันที่ 27 กันยายน 2548)

คุณวุฒิการศึกษา
-

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณทิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา

ปี 2548 - ปัจจุบนั
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2553 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จ�ากัด (มหาชน)*
ปี 2536 - ปี 2548
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด

นางÊาÇ»ยะนÑน·
ÊØÇรรนÀาÈรÕ

อายุ 47 ปี ผูช้ ว่ ยกรรมการ ผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ อี า� นาจลงนาม (ผ่านการอบรมโครงการ DAP
รุน่ ที่ 42 วันที่ 1 สิงหาคม 2548)

คุณวุฒิการศึกษา
-

M.B.A University of New Haven, USA
MSc, in Finance University of New Haven, USA

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา

ปี 2548 - ปัจจุบนั
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2553- ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จ�ากัด (มหาชน)*
ปี 2545 - ปี 2548
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด
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บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานประจ�าปี 2560

อายุ 44 ปี กรรมการและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุน่ ที่ 43 วันที่ 19
สิงหาคม 2548)

คุณวุฒิการศึกษา
-

M.B.A University of New Haven, USA
MSc, in Finance University of New Haven, USA

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา

ปี 2548 - ปัจจุบนั
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (ส่วนงานบริหารงานกลาง) บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริษทั ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ากัด
ปี 2545 – ปี 2548
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ บริษทั ไลอ้อน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด

¹ÒÂ¾ÕÃ¾Å
ÊØÇรรณนÀาÈรÕ

อายุ 40 ปี กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ อี า� นาจลงนาม (ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุน่ ที่
44 วันที่ 2 กันยายน 2548)

คุณวุฒิการศึกษา
-

Master Degree in E-Business Management University of Surrey, U.K.

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา

ปี 2559 – ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2548 – 2558
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (ฝา่ ยการตลาด) บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ากัด
ปี 2553 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จ�ากัด (มหาชน)*
ปี 2546 - ปี 2548
ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)

www.unionpetrochemical.com
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อายุ 60 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (ผ่านการอบรมโครงการ DCP รุน่ ที่
144/2011 และ DAP รุน่ ที่ 51/2006)

คุณวุฒิการศึกษา
-

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา

ปี 2558 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั FN Factory Outlet จ�ากัด
ปี 2558 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้น
ท์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2557- 2558
ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2552-2557
กรรมการตรวจสอบ บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2560 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)

อายุ 58 ปี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (ผ่านการอบรมโครงการ DCP รุน่ ที6่ 1/2548,

นายÇร¾¨น อØªØä¾ºÙÅยÇงÈ ACP รุน่ ที่ 10/2548, CSP รุน่ ที่ 25/2551, ))
คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเบอร์มงิ
แฮม สหราอาณาจักร
- ปริญญาโท การต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจ�าปี 2556 รุน่ ที่ 9 Executive Development Program
(EDP) 2013 มูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง(มูลนิธิ สวค.)
- หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
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บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา

มี.ค.2559-ปัจจุบนั
      กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์                                      
มี.ค.2559-ปัจจุบนั
      กรรมการบริหาร กรรมการ กรมการผูจ้ ดั การ บจ.เซาท์อสี ท์ เอเซีย เอนเนอร์จี
มี.ค.2559-ปัจจุบนั
      กรรมการบริหาร กรรมการ กรมการผูจ้ ดั การ บจ.ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
2557-ต.ค.2559
      กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระบมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
2554-ปัจจุบนั
      กรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่
2554-ปัจจุบนั
      กรรมการ บจ.เชียงราย โซล่าร์
2554-ปัจจุบนั ต�ำแหน่ง :
      กรรมการ บจ.นครราชสีมา โซล่าร์
2554-ปัจจุบนั
      กรรมการ บจ.บางเขนชัย
2552-ก.พ.2559 ต�ำแหน่ง :
      ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
2548-ปัจจุบนั ต�ำแหน่ง :
      กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บมจ.ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

www.unionpetrochemical.com
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อายุ 61 ปี กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

- ป.เอก (เคมีวศิ วกรรม) Institute Nationale Polytechniqe Toulouse France
- ป.โท (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ป.ตรี (เคมีวศิ วกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา

ปี 2560- ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บริษทั ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2558- ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ปี 2558- ปัจจุบนั
ศาสตราจารย์ ระดับ A2 ในสาขาวิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปี 2556-2557
ผูอ้ า� นวยการสถาบันวิจยั พลังงาน
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560

ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษทั : บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั : 728 อาคารยูเนี่ยนเฮ้ าส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
Homepage : http://www.unionpetrochemical.com
เลขทะเบียนบริษทั : ทะเบียนเลขที่ 0107548000391
ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายเคมีภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน : 206,250,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว : 206,056,899 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
จํ านวนและชนิดของหุน้ ที่ : หุ้นสามัญ 824,227,596 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ออกจํ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
มูลค่าที่ตราไว้ : 0.25 บาทต่อหุ้น
โทรศัพท์ : 0-2881-8288
โทรสาร : 0-2433-7243-4

ข้อมูลการลงทุนของบริษทั
ชื่อบริษทั : บริษัท แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) หรือ เดิมชื่อ บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จํากัด
(มหาชน)
สถานที่ต้ งั : 9/8 หมู่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจเป็ นผู้จัดหา พัฒนาและจัดจําหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty
Chemical)
ทุนจดทะเบียน : ,, บาท (ณ วันที่  ธันวาคม 2)
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว : ,, บาท (ณ วันที่  ธันวาคม 2)
มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนที่บริษทั ถือหุน้ อยู่ : ร้ อยละ . (ณ วันที่  ธันวาคม )
ชื่อบริษทั : บริษัท ไลอ้ อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากัด
สถานที่ต้ งั : 728 อาคารยูเนี่ยนเฮ้ าส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายเคมีภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท (ณ วันที่  ธันวาคม )
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว : 30,000,000 บาท (ณ วันที่  ธันวาคม )
มูลค่าที่ตราไว้ : 100.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนที่บริษทั ถือหุน้ อยู่ : ร้ อยละ . (ณ วันที่  ธันวาคม )
บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

www.unionpetrochemical.com

ข้อมูลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
สถานที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
+66 (0)2-009-9000
+66 (0)2-009-9991

ผูส้ อบบัญชี : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
สถานที่ต้ งั : ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0)2-264-0077
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บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทาางการเงินของบริริษทั
และบริษษัทย่อยโโดยสรุป
หน่นวย : ล้ านบาท
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูผู้ถอื หุ้น
รายได้ จากการขาย
ค่าใช้ จ่ายรวม (ไม่รวมภภาษีและดอกเบี้ ยจ่าย)
กําไร – สุทธิจากภาษีและดอกเบี
แ
้ ยจ่าย

255
,.
.

.

,.
,.
.


255
1,995.9 4
870.000
1,125.9 3
2,837.800
2,627.5 6
185.200

25
,,.
.

,,.
,,.
,,.
.


อัตราส่วนนทางการเงิน
อัตรากําไไรขั้นต้ น
อัตรากําไไรสุทธิ
อัตราผลตตอบแทนสินทรัรัพย์
อัตราผลตตอบแทนผู้ถือหุห้ น
อัตราส่วนนหนี้สนิ สุทธิต่อส่
อ วนของผู้ถอื หุห้้ น* (เท่า)

.%
.%

.%

.%
.

17.00%
%
6.52%
9.28%
16.45%
%
0.41

16.43%
1
.%
7.90%
13.34%
1
0.37

หมายเหตุ.- (*) เฉพาะหนีส้ ิ นในส่
น วนที่มีภาระดดอกเบีย้

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)
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ลักั ษณะ
การรประกอบบธุรกิจ
โครงสร้
โ
างททางธุรกิจของกลุ่มบริษัษท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25560
บริษัษทั ยูเนีย่ น ปิ โตตรเคมีคอล จํากั
า ด(มหาชน))

บริษษัท แกรททิทูด อินฟิ นิท จํ ากักด(มหาชน)
566.07%

บริษทั ไลออ้อน เอเซีย (ไไทยแลนด์) จํากั
า ด
99.99%

บริษษัท ลาวิช แลบบบอราทอรี่ จํ ากกัด
99.99%

บริษทั ลิจิท จํ ากัด
9
99.99%

บริษทั เนเชอรัล กิ๊ฟ โซไซตี้ จํ ากัด
93.98%

 บริษษัทั ยูเนีย่ น ปิ โตตรเคมีคอล จํากั
า ด (มหาชน))
ประกอบธุรกิจจนําเข้ าและจัดจํจาหน่ายเคมีภณฑ์
ัณ โดยสินค้ าาของ
บริษัทประกอบบด้ วยสารทําละะลาย (Solvents) ซึ่งเป็ นสิน ค้ าที่
จําหน่ายทั่วไป (Commodity Solvent)สําหรั
า บใช้ เป็ นสาารทํา
ละลายซึ่งเป็ นสส่วนประกอบใในการผลิตสินค้คาในอุตสาหก รรม
ต่ างๆ ดังนั้นกกลุ่มลูกค้ าที่ใช้ สารทําละลายประเภทนี้ จะ เป็ น
บริษัทผู้ผลิตสินค้ าประเภทต่ต่างๆในแต่ละภภาคอุตสาหกรรรมที่
ต้ องนําสารทําลละลาย มาใช้ เป็ นส่วนประกอบบในการผลิตสินนค้ า
โดยบริ
โ
ษัทผู้ผลิตเหล่านี้ส่วนมมากเป็ นลูกค้ าเกก่าของบริษัทแ ละมี
ความสัมพันธ์เเป็ นคู่ค้ากันมาออย่างยาวนาน

 บริ ษ ัท แกรททิ
แ
ทู ด อิ น ฟิ นิ ท จํ า กััด (มหาชน))
(เดิ ม ชื่ อ “บริ ษ ั ท ยู เ นี่ ย น อิ น ท ราโก้ จํ ากั ด
(มหาชนน)”)
มีสถานะเป็
ถ
นบริษทย่
ัท อยของบริษษัั ท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคมม
25660 มี ทุ น จดทะเบี ย น 454.0 3 ล้ า นบาท และ มี ทุ น ชํา ระะ
แล้ วจํ
ว านวน 341.773 ล้ านบาท ถื อหุ้นโดยบริษัทในอัตราส่วน
ร้ อยยละ 56.07 ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ นํ า เข้ าส่ ง ออก และจํ า หน่ า ย
เคมีมีภัณฑ์ชนิดพิ เศษ
ศ (Specialtyy
Chemicaal) ให้ กับกลุ่ ม
อุตสาหกรรมต่
ส
างๆ
ๆ โดยบริษัทจะเเน้ นการกระจายสินค้ าออกไปป
ยังกลุ
ก ่ มอุตสาหกรรรมที่ต้องการเคคมีภัณฑ์ซ่ึงทําหน้
ห าที่สร้ างคุณ
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บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะเฉพาะะให้ กับสินค้ า นอกจากนี
น
้ บริษัษทย่ อยดังกล่ าาวจะ
เป็ นผู้สรรหาเคคมีภัณฑ์ชนิดพิ เศษ และ ผลิลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ า
มาป้ อนสู่ตลาดดใหม่ๆเพิ่มเติมในอนาคต
ม
 บริษษัทั ไลอ้อน เอเซีซีย (ไทยแลนด์) จํ ากัด
มีสถานะเป็ นบบริษัทย่อยของบบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาาคม
2560 มีทุนนจดทะเบียนแลละชําระแล้ วจํานวน 15 ล้ านบบาท
และถือหุ้นโดยยบริษัทในอัตราาส่วนร้ อยละ . ดําเนินธุ รกิจ
นําเข้ าส่งออกแและจําหน่ ายเคคมีภัณฑ์ ซึ่งบริ
บ ษัทย่อยดังกกล่ าว
ก่ อ ตั้ งขึ้ นมาเเพื่ อจั ด จํ า หนน่ า ยสารทํ า ละะลายชนิ ด พิ เเศษ
(Specialty Sollvents) ซึ่งส่วนใหญ่
น เป็ นสารททําละลายประเภภทที่
ไม่
ไ เป็ นอันตรายยต่อสภาวะแวดดล้ อม
 บริ ษษัั ท ลาวิ ช แลลบบอราทอรี จํ า กัด (เดิ มมชื่ อ
“บริษษัท แกรททิทูด ซัพพลีเมนต์์ จํ ากัด”)
มีสถานะเป็ นบบริษัทย่อยของบบริษัท แกรททิทูทด อินฟิ นิท จํากัด
(มหาชน) โดยย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25600 มีทุนจดทะเบีบียน
33 ล้ านบาท โโดยเรียกชําระแแล้ วเป็ นจํานวนน 33 ล้ านบาทท ถือ
หุ้นโดยบริษัท แกรททิทูด อินฟิ
น นิท จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นนใน

ร ว นร้ อยละะ 99.99 โดย ดํา เนิ น การธุ รกิ จ ผลิ ต และะ
อั ต ราส่
จําหน่
ห ายอาหารเสริรม
 บริษทั ลิจิ ิท จํ ากัด
มีสถานะเป็
ถ
นบริษทย่
ัท อยของบริษัท แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด
(มหหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2560 มีทุทนจดทะเบียน
5 ล้ านบาท
า
โดยเรียกชํ
ย าระแล้ วเป็ปนจํานวน 5 ล้้ านบาท ถือหุ้น
โดยยบริ ษัท แกรทททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชชน) ถือหุ้ นในน
อั ต ราส่
ร ว นร้ อยละะ 99.99 โดยยดํ า เนิ น การธุ รกิ จ จํ า หน่ า ย
อุปกรณ์
ก ท่ใี ช้ ในโรงกลั่นนํา้ มันและะโรงไฟฟ้ า
 บริษทั เนนเชอรัล กิ๊ฟ โซซไซตี้ จํ ากัด
มีสถานะเป็
ถ
นบริษทย่
ัท อยของบริษัท แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด
(มหหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2560 มีทุทนจดทะเบียน
5 ล้ านบาท
า
โดยเรียกชํ
ย าระแล้ วเป็ปนจํานวน  ล้้ านบาท ถือหุ้น
โดยยบริ ษัท แกรทททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชชน) ถือหุ้ นในน
อัตราส่
ร ว นร้ อยละ 93.98 โดยดําาเนิ น ธุรกิจ จําหน่
า ายและทํา
การตลาดสินค้ าประเภทเครื่ องหหอมและเครื่องสํ
อ าอางสินค้ า
ประะเภทอาหารเสริม

รายได้ของบริษทั แลละบริษทั ย่อยแบ่งแยยกตามปรระเภทสารททําละลาย
ประเภทสาารทําละลาย
Commodity SSolvents
Specialty Solvvents & Otherrs
รววม*
หมายเหตุ :

25588
2,139.25
889.665
3,028.90

%
2559
70.633 2,059.446
29.377
778.344
100.000 2,837.880

%
72.557
27.443
100.00

256
2,,326.91
7711.82
3,,038.73

หน่วย : ล้ านบาท

%
76.58
23.42
100.00

(*) ไม่นบั รวมการซื้ อขายรระหว่างกลุ่ม
Commoditty Solvents ดําเนินินการโดยบริษทั ยูเนีย่ น ปิ โตรเคคมีคอล จํ ากัด (ม
มหาชน)
Special Soolvent & Otherss ดําเนินการโดยยบริษทั ย่อย ได้แก่
แ บริษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํจากัด (มหาชน) และ บริษทั
ไลอ้อน เอเเซีย (ไทยแลนด์)์ จํ ากัด

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)
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1. ความเสีย่ยงจากการเปลียนแปลงราคา
่
าวัตถุดิบ
สินค้้ าเคมีภัณฑ์ประะเภทสารทําละลลาย (Solvents ) เป็ น
ผลผลิตของอุตตสาหกรรมปิ โตรเคมี
โ
ข้ันต้ นและขั้นกลาง ซึ่งใน
อุตสาหกรรมปิปิ โตรเคมีข้ันต้ นจะนํ
น าผลิตภัณฑ์
ณ ปิโตรเลียม ได้ แก่
ก๊าซธรรมชาติเเหลว (NGL) แนฟทา (Napphtha) รวมทัทั้ งคอน
เดนเสท (Condensate) ซึ่งได้ มาจากกระบววนการกลั่นนํา้ มมันดิบ
มาใช้ เป็ นวัตถุดดิิบในการผลิต ดังนั้นราคาโซซลเว้ นท์ โดยทั่ววไปจึง
มี แ นวโน้ ม ที่จ ะแปรผัน ตาม ราคานํ้า มั น ดิบในตลาดโลก
บ
ก และ
ภาวะอุตสาหกกรรมปิ โตรเคมีมี ทําให้ บริ ษัทมีมความเสี่ยงในนเรื่อง
ของราคาต้ น ททุ น สิน ค้ า ซึ่ ง ใ นช่ ว ง  ปี ที่ผ่ผา นมา (ปี ) ต้ นทุนนวัตถุดิบของบบริษัทคิดเป็ นสัสัดส่วนเฉลี่ยเกิกินกว่ า
ร้ อยละ  ขอองต้ นทุนขายสิสิน ค้ า อย่ างไรก็ตามบริ ษัทถื อเป็ น
หนึ่งในผู้จัดจําาหน่ายรายใหญ
ญ่และมีความสัมพั
ม นธ์อันดีกับ ผู้ผลิต
จึงทําให้ บริษัททสามารถบริหารจั
า ดการกับราคาวัตถุดิบได้ ออย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ความเสีย่ยงจากการพึง่ พาผู
พ จ้ ดั จํ าหน่ายสิ
ย นค้าน้อยราาย
บริ ษษัั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ นํ า เข้ าและะจั ด จํ า หน่ า ยสิสิ น ค้ า
เคมีภัณฑ์ประเเภทสารทําละลลาย (Solvents)) ซึ่งบริษัทเป็ นนผู้จัด
จําหน่ายรายใหหญ่ให้ กบั ผู้ผลิตและผู
ต
้ จัดจําหนน่ายรายใหญ่ขอองโลก
คือ
a. บริ ษษัั ท ไทย-เอ็ม ซีซ จํ า กั ด ซึ่ ง เ ป็็ นบริ ษั ท ของงกลุ่ ม
Mitsuubishi Corporaation ของประเทศญี่ปุ่น โดยบบริษัท
ได้ รั บบการแต่ ง ตั้ ง ใ ห้ เ ป็ นตั ว แทนนจํา หน่ า ยมาตั้ งงแต่ ปี
25288
b. บริษัท เอสโซ่ (ประะเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นบริษษัั ทของ
กลุ่ม Exxon Mobill ประเทศสหรััฐอเมริกา โดยบบริษัท
เป็ นตัวแทนจําหน่าย มาจําหน่ายตั้งั แต่ปี 2529
c. กลุ่มบริษัทในเครือ ปตท. ได้ แก่ บริษัท ไอ.อาร์ร์.พี.ซี.
จํากัด (มหาชน) บริ
บ ษัท พีทีที ฟนอล
ฟี
จํากัด, บบริ ษัท
ปตทท.เคมิค อล จํากัด (มหาชน)) บริ ษั ท ทีโ อซีซี ไกล
คอล จํากัด
ดั ง นั้ั น บริ ษั ท อาจ มี ค วามเสี่ ย งจจากการพึ่ ง พิ งงผู้ จั ด
จําหน่ายดังกล่ล่ าว อย่างไรก็ตามบริ
ต
ษัทยังมีการนํ
ก าเข้ าจากผผู้ผลิต
รายอื่น ๆ อีกด้ วย

.. ความเสี่ ยงจากการที
ง
่ ไ ม่ ไ ด้ร ับ ต่ อ สัญญาจาก Suppplier
หลัก
บริษัท มี Supplier หลัลักๆ ได้ แก่
1. บริริษัท ไทย-เอ็มมซี จํากัด โดยไได้ รับการแต่งตั้งั ให้
เป็ปน Authorized Dealer เมื่อ วันั ที่ 5 ตุลาคม 2528
2. บริษัท เอสโซ่ซ (ประเทศไทยย) จํากัด ตั้งแต่
แ ปี
 โดยปัจจุบับนั ได้ รับการแต่ต่งตั้งเป็ น Non--exclusive
Brranded Distribbutor เมื่อปี 25548
3. กลุ
ก ่มบริษัทในเคครือ ปตท. ได้ แก่
แ บริษัท ไอ.ออาร์.
พี.ซี. จํากัด (มหาชน) บริษัท พี ทที ี ฟี นอล จํากั
าด
บริษัท ปตท.เคมิคคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ที
โออซี ไกลคอล จํากัด
ดังนั้นบริ
บ ษัทอาจมีควาามเสี่ยงจากการรที่ไม่ได้ รับต่อ
สัญญาจาก
ญ
Supplier บางราย ออย่างไรก็ตาม บริษัทมี
คววามสัมพันธ์ท่ดี กัี บ Supplier มมาเป็ นระยะเวลลาอันยาวนานแและ
ตั้งแต่
ง บริษัทได้ จดตั
ัด ้งมาบริษัทไมม่มีประวัติท่ี Suupplier ไม่ต่อ
สัญญาหรื
ญ
อยกเลิกสั
ก ญญากับบริษษัท
4.. ความเสีย่ งททางด้านการใหห้สินเชื่อ
การขายส่ ว นใหญ่ ข อองบริ ษั ทเป็ นการขายโดยการรให้
สินเชื
น ่ อกับลูกค้ าเดิ
เ ม ซึ่งโดยเฉลีลี่ยแล้ วทางบริษัษทจะให้ ระยะเเวลา
สินเชื
น ่ อแก่ลูกค้ าที่ 90 – 1200 วัน ทําให้ บริษัษทอาจได้ รับความ
เสีสี่ย งในการรั บชํชา ระหนี้ จากลู กค้ า ได้ อย่ า งไรก็ต ามที่ผ่ า นมา
น
บริริ ษัทมีหนี้เสียที่เกิดจากการใให้ สินเชื่ อน้ อยมาก
ย และปั จจุ บัน
ลูกหนี
ก ้ ท่มี ีการฟ้ องร้
อ องมีจาํ นวนนน้ อยโดยมีจาํ นววนยอดคงค้ างทที่ไม่
มีสาระสํ
ส าคัญต่อฐานะของบริ
ฐ
ษัท บริษัทมีนโยยบายที่จะลดความ
เสีสี่ย งดั ง กล่ า ว โดยในการพิ จ าารณาอนุ มั ติ ให้ สิน เชื่ อ หรื อ การ
พิจารณาทบทวน
จ
นวงเงินสินเชื่ อ บริษัทจะทําการวิ
ก เคราะห์ ฐานะ
า
ทาางการเงิน แนววโน้ มความเจริริญเติบโตของออุตสาหกรรมนันั้นๆ
คววามมีช่ือเสียงเป็ป็ นที่ร้ ูจักของลูลูกค้ า ประวัติการชําระหนี้ในออดีต
แลละจํา นวนการสั่ง ซื้ อในอดีต ทที่ผ่ านมา รวมมถึง การตรวจสสอบ
ธุรกิ
ร จและการดําเนินงานของลูกกค้ าอย่างใกล้ ชิชิด ก่อนที่จะทําการ
อนนุมัติสนิ เชื่อการรค้ าแก่ลูกค้ าราายใดรายหนึ่ง
5.. ความเสีย่ งจจากการแข่งขันั ที่เพิม่ ขึ้ น
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บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจจัดจําหน่ ายเคมีภัณฑ์ประเภทสารทําละลายใน
ปั จ จุ บั น มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง โดยมี ผ้ ู ประกอบการรายใหญ่ ๆ
ประมาณ 5-6 ราย ซึ่ งต่ างก็มีการเพิ่ มส่วนแบ่ งทางการตลาด
มากขึ้ น ที่ผ่ า นมายอดขายของบริ ษัทจั ดอยู่ ใ นอัน ดับ 1 ใน 3
ของผู้ประกอบการที่อยู่ ในธุรกิจจัดจําหน่ ายเคมีภัณฑ์ประเภท
สารทําละลายในประเทศ ประกอบกับการที่ธุรกิจการจัดจําหน่าย
เคมีภัณฑ์ประเภทสารทําละลายเป็ นธุรกิจกึ่งแข่ งขันกึ่งผูกขาด
และบริษัทอยู่ในธุรกิจนี้โดยมีประสบการณ์ยาวนานถึง  ปี จึง
ทําให้ บริษัทมีความชํานาญในการขายและบริหารสินค้ าคงคลัง
บริ ษั ท สามารถวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนสํา หรั บ สภาวะตลาดทั้ง
ปั จจุ บันและอนาคต จึงได้ รับความเชื่อถือจากผู้ผลิตและลูกค้ า
เป็ นจํานวนมาก
6. ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษั ท ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ซื้ อและจํา หน่ า ยสิน ค้ า เคมี ภั ณ ฑ์
ประเภทสารทําละลาย (Solvents) โดยสินค้ าของบริษัทส่วน
ใหญ่ จ ะเป็ นการสั่ ง ซื้ อจากบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ท้ั ง ในและ
ต่ า งประเทศ โดยบริ ษั ท ทํ า การสั่ ง ซื้ อจาก บริ ษั ท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทของกลุ่ม Exxon Mobil
ประเทศสหรัฐอเมริกา, บริษัท ไทย-เอ็มซี จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัท
ของกลุ่ม Mitsubishi Corporation ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท ไอ
อาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และจากการที่บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้ า
บางส่วนจากต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทอาจจะมีความเสี่ยงจาก
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ มีการ
ลดความเสี่ ย งดั ง กล่ า วโดยการทํา สั ญ ญาซื้ อขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ าเต็มจํานวนเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในการจ่ายชําระหนี้ค่าสินค้ า

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
7. ความเสีย่ งกรณีมีกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่มากกว่าร้อยละ 5
ปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มสุวรรณ
นภาศรี ซึ่งถือหุ้ นในบริษัทประมาณร้ อยละ 7 อย่ างไรก็ตาม
กฎหมาย หรือ ข้ อบังคับกําหนดให้ บริษัทต้ องได้ รับเสียง 3 ใน
4 ของที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ อ งที่มี ก รณีพิ เ ศษ ผู้ ถือ หุ้ น อื่น จึ ง อาจสามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในมติพิเศษได้
นอกจากนี้เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลในการบริหารจัดการโดยบริษัท
ได้ ดาํ เนินการ ดังนี้
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบที่ มี ค วามเป็ นอิ ส ระ
จํานวน 3 ท่านเข้ ามาตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท
2. แต่ ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระจากภายนอก (รวมกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว) จํานวน 4 ท่าน
3. จัดให้ มีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการ
กระจายอํานาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไป
ในฝ่ ายและแผนกต่ า งๆ ภายในบริ ษั ท ตามความ
เหมาะสม
4. ได้ มีการจัดจ้ างบริษัทจากภายนอกที่เป็ นผู้มีความรู้และ
ความชํานาญงานวางระบบควบคุมภายในให้ มาทําหน้ าที่
เป็ นผู้ วางระบบ และมี ก ารจ้ างบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถมาทําหน้ าที่เป็ น ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  โดยขึ้นตรง
ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ทํา การสอบทานให้
บริ ษัทมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน (Internal
Control) ที่ได้ วางไว้ และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ในด้ านต่างๆ รวมทั้งด้ านการบริหาร ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล ร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ

www.unionpetrochemical.com

โครงสรร้างการถืถือหุน้ แลละการจัดการ
ด
โครงสร้
โ
างเเงินทุน
หลักทรัพย์ข์ องบริษทั

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วขอองบริษัท ณ วันนที่ 31 ธันวาคมม 256 ดังนี้
ย
206,250,000
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชํ
ย าระแล้ ว
206,056,899
จํานวนหุ้นที่ออกทั้งหมด
825,000,000
จํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ ว
824,227,596
มูลค่าที่ตราไไว้ ห้ ุนละ
0.25

ผูถ้ อื หุน้
ลําดับ

1











รายชื่อผูถ้ อื หุน้

นางกาญ
ญจนา
นายลือชชา
นางสาวฉฉัตรประภา
นายวริศ
นายพีรเจต
นางสาวจจันทร์จิรา
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์
นางสาวปิปิ ยะนันท์
นายพีรพพล
นางสาวสสุธดิ า
นางสาวปิปิ ยะดา

สุวรรณนภาศรี
โพธิ์อบ
สุวรรณนภาศรี
โพธิ์อบ
สุวรรณนภาศรี
จุลธีระ
จํากัด
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ย นโยบายกาารจ่ ายเงินปั นผผล
บริ ษัท และบริ ษัทย่ อยมี
ให้
ใ แก่ผ้ ูถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่
อ าร้ อยละ 40
4 ของกําไรสุททธิ
หลังหักภาษีเงินนได้ นิติบุคคลใในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั น
ผลให้ นาํ ปั จจัยยต่างๆ ต่อไปนีนี้มาพิจารณาประกอบ เช่ น ผผล

บาท
บาท
หุ้น
หุ้น
บาทต่อหุ้น

รายชืชื่อผู้ถือหุ้นใหญ
ญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 25
ณ 31 ธันวาาคม 250
จํ านวนหุน้ ที่ถอื
สัดส่วน
(%)
3667,750,000
.
,,

.
34,803,100
3
.2
,,

.
,,

.
,,

.
,,

.
,,
.
,,000
.
,,000
.
,,000
.
า นงานและฐานะทางการเงินนของบริษัท สภาพคล่อง
การดําเนิ
ของบริิษัท การขยายยธุรกิจ และปั ัจ จัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องใน
การบริิ ห ารงานของบริ ษั ท ซึ่ ง การรจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดั ง กล่ า ว
ข้ างต้ นจะต้
น องได้ รับความเห็
ค
นชอบจจากคณะกรรมมการบริษัท
่ป มผู้ถอื หุ้นตามความเหม
และทีประชุ
น
มาะสม
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ส่วนสินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์ ปตท.และอื่นๆ

ส่วนงานบริหารบุคคล

ธุรการการตลาด

ส่วนธุรการกลาง

ส่วนจัดซื้ อทัว่ ไป

ธุรการขาย

ธุรการขาย

ส่วนงานขนส่ง

ส่วนงานคลังสินค้า

ผูจ้ ัดการคลังสินค้า

นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี

สายงานคลังสินค้าและขนส่ง

บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ลูกค้าสัมพันธ์

ส่วนการเงิน

ผลิตภัณฑ์เอ็กซอน

ผลิตภัณฑ์เอ็กซอน

นางสาวปิ ยะดา สุวรรณนภาศรี

สายงานขายและบริหารกลาง

และส่วนงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์ ปตท.และอื่นๆ

นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี

นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี
ส่วนบัญชี

สายงานขาย

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี

กรรมการผูจ้ ัดการ

นายวิรชั สุวรรณนภาศรี

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

นายพละ สุขเวช

ประธานกรรมการบริษทั

สายงานบัญชีและการเงิน

วางแผนการตลาด

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี

สายการตลาด จัดหาและบริหาร
บุคคล

การจัดการ
โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษทั

20

รายงานประจำ�ปี 2560

www.unionpetrochemical.com

21

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร โดย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีคุณสมบัติครบถ้ วน ทุกประการตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี
กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543
คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัท มีดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจํานวน 2 ท่าน และ เลขานุการบริษัท 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
จํ านวนหุน้ ที่ถอื อยู่ในบริษทั
(หน่วย : ล้านหุน้ )
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
 ม.ค. 0  ธ.ค. 0 เปลีย่ นแปลง


2
3
4





0

นายพละ
นายวิรัช
นางกาญจนา
นางสาวสุธดิ า
นางสาวปิ ยะนันท์
นางสาวปิ ยะดา
นายพีรพล
นายพีรเจต
ดร.เขียน
นายพูลศักดิ์

สุขเวช
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
วงศ์สรุ ีย์
ตันสิทธิพันธ์

1 นายวรพจน์
12 ดร.ธราพงษ์
13 นางสาววราภรณ์

อุชุไพบูลย์วงศ์
วิทติ ศานต์
ทองโพธิ์

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท


0
3.
.
.
.
.
.
0
0
0
0
0


0
3.
.
.
.
.
.
0
0
0
0
0

กรรมการผูม้ ีอํานาจลงนามผูกพัน
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้ วย นายวิรัช สุวรรณนภาศรี และนางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ลงลายมือ
ชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทหรือ นายวิรัช สุวรรณนภาศรี หรือ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันกับ นางสาวสุธดิ า สุรรณนภาศรี นางสาว ปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี นายพีรพล สุวรรณนภาศรี สองในสี่คนนี้รวมเป็ น
สามคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

-
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจาํ นวน 3 ท่านดังต่อไปนี้
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ตันสิทธิพันธ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
1 นายพูลศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ
2 นายวรพจน์
อุชุไพบูลย์วงศ์
กรรมการตรวจสอบ
3 ดร.ธราพงษ์
วิทติ ศานต์
โดยมี นางสาวลดาวัลย์ อินทรวิชยั ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจาํ นวน 6 ท่านดังต่อไปนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

นายวิรัช
นายพีรพล
นายพีรเจต
นางสาวสุธดิ า
นางสาวปิ ยะนันท์
นางสาวปิ ยะดา

ชื่อ-สกุล
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  คณะผู้บริหารของบริษัท มีจาํ นวน  ท่าน ประกอบด้ วย
ลําดับ





นายพีรพล
นางสาวสุธดิ า
นางสาวปิ ยะนันท์
นางสาวปิ ยะดา

ชื่อ-สกุล
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี

การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัท ไม่ ได้ ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
กําหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ ประสบการณ์ ความสามารถ และอุปนิสัย
และนําเสนอที่ประชุมผู้ถอื หุ้นต่อไป

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานขาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานบริหารงานกลาง
2. ในการประชุ มสามั ญ ประจํ า ปี ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก ครั้ ง
ข้ อบังคับของบริษัทกําหนดให้ กรรมการต้ องลาออก
จากตําแหน่งอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ ใช้ วิธีจับสลาก
กัน ว่ าผู้ ใ ดจะลาออก หลั ง จากปี ที่ส องเป็ นต้ น ไปให้
กรรมการที่ดํารงอยู่ ในตําแหน่ งนานที่สุดนั้ นเป็ น ผู้
ลาออกจากตําแหน่ ง สําหรั บกรรมการที่ลาออกตาม
วาระนั้ นอาจถู กเลื อ กเข้ า มาดํารงตําแหน่ ง ใหม่ กไ็ ด้
ทั้งนี้ ข้ อบังคับของบริษัทกําหนดให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น
เลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
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1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง
2. ให้ ผ้ ูถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ น
ผู้ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ในกรณี ท่ี
บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่า กันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ ผ้ ูเป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สํา หรั บ การคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะดํา รงตํา แหน่ ง เป็ น
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ไม่ ได้ ผ่านการคัด เลื อก
จากคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ กาํ หนด
แนวทางในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการ
ตรวจสอบอย่ า งน้ อย  ท่ า น จะต้ องเป็ นผู้ มี ค วามรู้
ทางด้ านบั ญ ชี แ ละ/หรื อ การเงิ น สํ า หรั บ กรรมการ
ตรวจสอบท่านอื่นๆบริษัทเน้ นการสรรหาไปยังบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถทางด้ า นกฎหมาย และ/หรื อ มี
ประสบการณ์ในด้ านการบริหารโดยกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  ปี

จํ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 0
ชื่อ – สกุล

จํ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
(คณะกรรมการบริษทั )
255

1. นายพละ
. นายวิรัช
. นางกาญจนา
. นางสาวสุธดิ า
. นางสาวปิ ยะนันท์
. นางสาวปิ ยะดา
. นายพีรพล
. นายพีรเจต
9. ดร.เขียน
0. นายนพพร
1. นายพูลศักดิ์
2. นายวรพจน์
. ดร.ธราพงษ์

สุขเวช
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุววรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
วงศ์สรุ ีย์
เทพสิทธา**
ตันสิทธิพันธ์*
อุชุไพบูลย์วงศ์*
วิทติ ศานต์**

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

250
6/6
5/6
6/6
5/6
6/6
5/6
6/6
4/6
6/6
2/6**
6/6
4/6
3/6**

หมายเหตุ (*) กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
(**) นายนพพร เทพสิ ทธา ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ จนถึงเดือน พฤษภาคม 2560
ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560

จํ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
(คณะกรรมการตรวจสอบ)
255

250

/
/
/
-

/**
/
/
/**

23

24

รายงานประจำ�ปี 2560

บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้
ก. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย
ชื่อ – สกุล

ปี 0
(บาท)

1. นายพละ
. นายวิรัช
. นางกาญจนา
. นางสาวสุธดิ า
. นางสาวปิ ยะนันท์
. นางสาวปิ ยะดา
. นายพีรพล
. นายพีรเจต
. ดร.เขียน
. นายนพพร
. นายพูลศักดิ์
. นายวรพจน์
. ดร.ธราพงษ์
หมายเหตุ:

สุขเวช
,,
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุววรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
วงศ์สรุ ีย์
,
เทพสิทธา
,
ตันสิทธิพันธ์
,
อุชุไพบูลย์วงศ์
,
วิทติ ศานต์
,
,,
รวม
กรรมการที่เป็ นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนในส่วนนี้

ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัท
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
จํานวน (คน)
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

ปี 250
(บาท)
6
12,477,900

ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทได้ จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้ อยละ 2 ของเงินเดือน
พนักงานสุทธิจากเงินได้ บุคคลธรรมดา ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริ ษัทในกรณีท่ีพนักงานเสียชีวิต ปลด
เกษียณ ไม่สามารถทํางานได้ หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทํางานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ปี นอกจากนี้บริษัทได้ มีการซื้อ
รถยนต์ประจําตําแหน่งให้ ผ้ ูบริหารระดับสูงและพนักงานขายเพื่อใช้ ในกิจการ

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

www.unionpetrochemical.com

นโยบายเกีย่ วกับการกํากับดู แลกิจการของบริษทั

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ยู เนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) อิงตามหลักกํากับการกํากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ซึ่งเป็ นการนําข้ อพึงปฏิบัติจากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้ อ ที่ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ได้
ประกาศใช้ ในเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติม โดยกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เป็ น 4 หัวข้ อ
ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

. สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกําหนดให้ เลขานุการของบริษัททําหน้ าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และผู้ถือหุ้น ในการดูแลคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ สิทธิในการรับเงินปั นผล สิทธิในการประชุมผู้ถือ
หุ้น การออกเสียงเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยให้ มีส่วนร่วมในการพิจารณาประเด็นที่สาํ คัญและเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือ
หุ้ นในกรณีท่ีผ้ ูถือหุ้ นไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุ ม โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้ นบริษัท แจ้ งให้ ทราบถึง วัน เวลา และ สถานที่
ประชุ ม วาระประกอบการประชุ ม และ ข้ อมูลสําคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ พร้ อมทั้งรายละเอียดข้ อมูลประกอบการพิ จารณา
เพิ่มเติม เป็ นต้ น และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ คําบอกกล่าวที่ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นในประเทศไทยนั้นให้
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่วนคําบอกล่าวที่ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้ นต่างประเทศให้ ส่งทางโทรสาร หรือ อีเมล์ และ ให้ มีการยืนยันโดย
ทางไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน

2. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทกําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบัติสาํ หรับ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท ทุกระดับ ซึ่งผู้มีส่วนได้ เสียประกอบด้ วย ผู้ถอื หุ้น ลูกค้ า คู่ค้า พนักงาน เจ้ าหน้ าที่
คู่แข่ง ชุมชน และ สังคม ดังนี้
 ผูถ้ อื หุน้ บริษัทมุ่งมั่นจะเป็ นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของ
มูลค่าบริษัทในระยะยาว และ ผลตอบแทนที่ดี
 ลูกค้า บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่ อลูกค้ า โดยให้ บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและรวดเร็วตรงต่ อเวลา รวมทั้ง
รักษาความลับของลูกค้ า
 คู่คา้
บริษัท จะสร้ างความสัมพันธ์ท่ดี ีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อกันอย่างเคร่งครัด
 พนักงาน บริษัทให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดีในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติ
อย่างเสมอภาคเป็ นธรรม รวมถึงการให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม
 เจ้าหนี้ บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ าหนี้โดยเคร่งครัด
 คู่แข่ง บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกรอบกติการการแข่งขันที่ดี
 ขุมชนและสังคม บริษัทตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้ อม และคุณภาพชีวิต และ สังคมที่ดี
และ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบสังคม สิ่งแวดล้ อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่น้อยที่สดุ
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. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาํ คัญของบริษัทอย่างครบถ้ วน เชื่อถือได้ และ ทันเวลาโดยผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น ข่าวแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการเปิ ดเผยข้ อมูลทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่ง
สารสนเทศที่เปิ ดเผยนั้นมีท้ังข้ อมูลทางการเงิน และ ข้ อมูลที่ไม่ ใช่ ทางการเงิน สารสนเทศดังกล่ าวบริษัทต้ องจัดทําขึ้นอย่ าง
รอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด และ ใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย บริษัท มอบหมายให้ นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้ จั ด การ ทํา หน้ า ที่ “นั ก ลงทุ น สัม พั น ธ์” เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อมู ล โดยยึ ด หลั ก ความโปร่ ง ใส ชั ด เจน ถู ก ต้ อง และ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนให้ ทราบอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการตอบข้ อซักถามต่างๆ แก่ผ้ ูถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ ผู้มี
ส่วนได้ เสียอื่นๆ ทั้งนี้ “นักลงทุนสัมพันธ์” ยังมีหน้ าที่ติดต่ อประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย เพื่อปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และข้ อบังคับที่ออกมาอย่างเคร่ งครัด และ
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี ที่ผ่านมา บริษัทได้ เข้ าร่วมกิจกรรมโครงการ พบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัด
ขึ้น เพื่อตอบข้ อซักถาม และ เผยแพร่ข้อมูลผลการดําเนินงานของบริษัท อย่างสมํ่าเสมอ

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ จะคํานึงถึงหลักการตามกฏหมาย ข้ อบังคับ มติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น และ หลักการกํากับ
ดูแลกิจการ โดยดําเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ และ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใส รวมทั้งกํากับดูแลให้
การบริหารจัดการของฝ่ ายจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมาย และ ก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกฝ่ าย ทั้งนี้ โครงสร้ างบริหารจัดการของบริษัท ได้ มีการแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการออกกันอย่ างชั ดเจน และ มีการจัดให้ มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ
ตรวจสอบและกํากับการดําเนินงานของบริษัท และ พิ จารณาข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อดํารงรักษาไว้ ซ่ึงระบบควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ ม่ันใจได้ อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะ
ดํา รงรั ก ษาไว้ ซ่ึ ง ทรั พ ย์ สิน และเพื่ อ ให้ ท ราบจุ ด อ่ อ นเพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิด การทุ จ ริ ต หรื อ การดํา เนิ น การที่ผิด ปกติ อ ย่ า งมี
สาระสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่าน จะต้ องเป็ นผู้มีความรู้ทางด้ านบัญชี ทั้งนี้ เพื่อช่วยตรวจสอบ และ
สอบทาน ให้ งบการเงินของบริษัทเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชี ท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผย ข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากนี้ โครงสร้ างของคณะกรรมการจะต้ องประกอบไปด้ วย กรรมการอิสระ ทั้งนี้ อย่างน้ อย ตามจํานวนที่กฏหมาย
และ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้ อง กําหนด และ มีการถ่วงดุลอํานาจกัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  บริษัทมีคณะกรรมการ
ทั้งสิ้นจํานวน  คน โดยมีรายละเอียดเป็ นดังนี้
- กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร (Executive Director)

ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร (Non-Executive Director)

ท่าน
- กรรมการที่เป็ นอิสระ (Independent Director)
4
ท่าน
ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็ นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการจํานวน 7 ท่านเป็ น
กรรมการที่มาจากตระกูลสุวรรณนภาศรี อย่างไรก็ตามมีกรรมการที่เป็ นคนนอกมาถ่วงดุลรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ
41.67 ของกรรมการทั้งหมด บริษัทมีการแบ่งอํานาจในการอนุมัติวงเงินต่างๆเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน

5. การดู แลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้ อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไป
ใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
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1. ให้ ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ ายต่างๆเกี่ยวกับหน้ าที่ท่ตี ้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุ ต รที่ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ต่ อ สํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กับ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้ จัดส่งสําเนารายงานนี้ให้ แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทจะดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ ูบริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ง
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่ วง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินหรือข้ อมูลภายในนั้นจะเป็ ดเผยสู่สาธารณชน และห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
นอกจากบทลงโทษซึ่งกําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ ว หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่ าฝื นและ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้น้ันจะ
ถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้ วแต่กรณี

6. ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั (Corporate Social Responsibilities : CSR)
6. นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรโดยการดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํากับกิจการที่ดี
ควบคู่ไปกับการดําเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่
จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ มีการกําหนดให้ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นเรื่องที่สาํ คัญ โดยระบุ
ไว้ เป็ นส่วนหนึ่งในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ หัวข้ อเรื่อง “ การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ”
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์น้ัน จะต้ อง
ได้ รับความไว้ วางใจและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสูงสุด โดยที่บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฏหมาย กฏ
ระเบียบ มาตรฐาน และข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่ งใส
และรับผิดชอบต่อสังคม

6.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน(CSR-in process)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ าภายใต้ กฏหมายที่เกี่ยวข้ อง และจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
 ไม่ มีการเอาเปรียบคู่แข่ งทางธุรกิจ โดยการบิดเบือนข้ อมูลทางธุรกิจ ที่อาจทําให้ กระทบต่ อชื่อเสียงของ
คู่แข่ง
 หลีกเลี่ ยงการตกลงหรื อพูดคุ ยกับพนั กงานของคู่แข่ ง เกี่ยวกับการตลาด แผนธุรกิจต่ าง ๆ ที่จะส่ งผล
กระทบต่อธุรกิจ
 รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นาํ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องโดยมิชอบ
 ไม่ดาํ เนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ ผ้ ูบริหาร พนักงานใช้
ทรั พยากรและทรั พย์สินของบริ ษัทอย่ างมีประสิทธิภาพ ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้ อง โดยได้
กําหนดไว้ อย่างชัดเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยให้
ความร่ วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมให้ ผ้ ูบริหาร พนักงาน
ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ไม่สนับสนุนให้ มีการสร้ างความสําเร็จของงานด้ วยวิธกี าร
ทุจริต
ในปี 2558 สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ให้ เป็ นผู้ดาํ เนินงานโครงการประเมินการดําเนินการเพื่อความยั่งยืน เรื่องการป้ องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้ องกับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ตามแผนพัฒนา
ความยั่งยืนสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ ข้อมูล Anti-Corruption ที่บริษัทฯ มีการเปิ ดเผยหรือที่ปรากฏต่อ
สาธารณะในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) หรือรายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในรายงานอื่น
ตามแต่กรณี
โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ รับผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 2 Declared ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่น
ขององค์กร โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้ าเป็ นแนวร่วมปฏิบัติ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่ อต้ านการทุจริต หรือเข้ าร่ วมโครงการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่ น ที่กาํ หนดให้ องค์กรต้ องมีกระบวนการในทํานอง
เดียวกันที่แสดงให้ เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ท่จี ะดําเนินการเพื่อต่อต้ านการคอร์รัปชั่นในสังคม
) การเคารพสิทธิมนุ ษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ ความเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฏหมายและข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ องและปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิ การ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกู ล สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้ เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งพึงรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มี
ความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ ความร่วมมือช่ วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ ไขปั ญหาร่ วมกันในการ
ทํางาน
4) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งให้ การสนับสนุ นใน
การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท รวมทั้งยังส่งเสริมให้ พนักงานมีส่วนร่วม
ในการสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดีและส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม รับฟังข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ดําเนินการส่งเสริมให้ พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึ กอบรมพนั กงานในฝ่ ายงานต่ าง ๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการส่ง
พนักงานไปอบรมภายนอกเพื่อเพิ่มความรู้ในด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานและนําความรู้ท่ไี ด้ จากการอบรม
กลับมาถ่ายทอดให้ เพื่อนร่วมงานได้ รับความรู้ดังกล่าวด้ วย เช่น การอบรมมาตรฐานบัญชีท่อี อกใหม่ การอบรมเรื่อง
ระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ ริโภค
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะมีความเป็ นเลิศในด้ านการส่งมอบสินค้ าที่ได้ มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมี
คุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า ตลอดจนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ ซึ่งมีการกําหนดเป็ นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณ ของพนักงาน และสําหรับสินค้ าที่บริษัทฯ เป็ นตัวแทน
จําหน่ ายนั้น จะมาจากบริษัทผู้ผลิตที่มีขนาดใหญ่ท้งั ในระดับประเทศและในระดับโลก ซึ่งบริษัทต่าง ๆ เหล่ านี้ เป็ น
บริษัทที่ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวาง ทั้งในด้ านคุณภาพของสินค้ า และในด้ านจิตสํานึกที่ดีต่อสังคม
6) การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจแบบซื้อมาและจําหน่ ายไป(Trading) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพิจารณา
คัดเลือกและสั่งซื้อสินค้ าจากผู้ผลิต/ผู้ขายที่ได้ มาตรฐาน และมีจิตสํานึกด้ านสิ่งแวดล้ อม รวมถึงมีความใส่ใจและ
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คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจ โดยบริษัทฯให้ ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้ อมที่
มีการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยรวม ทั้งที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานและคนในสังคม
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดมากกว่ าผลตอบแทนทางธุรกิจ จึงได้ มีการกําหนดนโยบายในการประกอบธุรกิจโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดล้ อม ดังนี้
 ส่งเสริมให้ พนักงานของบริษัทมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
 ปฏิบัติตามข้ อกําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเจตนารมย์ของกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับด้ านสิ่งแวดล้ อม
 รักษาสถานที่ทาํ งานให้ ได้ มาตรฐานด้ านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้ อม โดยยึดถือมาตรฐานของการ
ดําเนินงานที่ดีท่สี ดุ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติ
 บริษัทจะควบคุมดูแลทุกขั้นตอนของการจัดส่งสินค้ า เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ กบั พนักงาน ลูกค้ า
ทั้งในด้ านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
 บริษัทจะบริ หารจัดการการใช้ ทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ โดยส่ งเสริ มการ
ประหยัดพลังงานในกิจกรรมของบริษัท และพยายามบรรเทาปั ญหาภาวะโลกร้ อน ควบคู่ไปกับการสร้ าง
ความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะร่ ว มพั ฒ นาและสร้ างสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม ปฏิบั ติ ต นให้
สอดคล้ องกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีของชุมชนใกล้ เคียงที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ และให้
ความร่วมมือกับทุกฝ่ ายในชุมชน เพื่อการสร้ างสรรสังคมให้ เติบโตอย่างยั่งยืน
8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้ นสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เพื่อเป็ นการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งเพื่อการนํามาซึ่งการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
6. การดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษัทฯ ได้ มีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและสภาพแวดล้ อมทั้งภายในและรอบ
ๆ สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้ นาํ หลักการบริหารจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย มาเป็ น
ส่วนหนึ่งในแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ โดยได้ กาํ หนดนโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ดังนี้
 บริษัทฯ จะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม โดย
สอดคล้ องกับกฏหมาย และข้ อกําหนดอื่น ๆ ที่บริษัทกําหนดไว้
 บริษัทฯ จะสนับสนุ นให้ มีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัย
ทั้งด้ านร่างกายและเอื้อต่อการมีสขุ ภาพจิตที่ดีในการทํางาน เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 บริษัทฯ ถือว่ าการดําเนินการความปลอดภัย เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
โดยต้ องคํานึ งถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่ อนร่ วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริ ษัทเป็ นสําคัญตลอด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
 บริษัทฯ จัดให้ มีส่งิ อํานวยความสะดวกที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ อาทิเช่น ห้ องสุขา ตู้นาํ้ ดื่มที่ได้ มาตรฐาน
(มีการตรวจสอบไส้ กรองทุกเดือน) และคลังสินค้ าที่ได้ มาตรฐาน เป็ นต้ น
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 บริษัทฯ จะดําเนินการควบคุม ดูแล สภาพแวดล้ อมภายในและบริเวณรอบๆ บริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
6.4 แนวทางปฏิบตั ิเกีย่ วกับการป้องกันการมีส่วนเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดําเนิน ธุรกิจภายใต้ หลั กการกํากับดู แลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น เป็ นภัยร้ ายแรงที่บ่ันทอนทําลาย
องค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
ได้ มีมติอนุ มัติให้ บริษัทฯ เข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption :CAC)
โดยคุ ณ พละ สุข เวช ประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ล งนามคํา ประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ นแนวร่ ว มปฏิบั ติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 และดร.
พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต ได้ ลง
นามรับทราบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยในปั จจุ บัน บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการจัดทําแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์รัปชั่น เพื่อยื่นขอการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ(Certification Process)
ดังนั้น จากแนวทางของบริษัทฯ ที่ชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ จึงได้
กําหนดนโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยใช้ แนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านทุจริต” เพื่อถือเป็ นหลักปฏิบัติท่ชี ัดเจนในการดําเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้ องปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้
 ห้ ามมิให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ หรือเสนอที่จะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่ อจู งใจให้ บุคคลนั้นกระทําหรื อละเว้ นการกระทําใดที่ผิดต่ อกฏหมายหรื อโดยมิชอบต่ อ
ตําแหน่งหน้ าที่ของตน
 จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อาํ นาจ
อย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันมิให้ พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่าง ๆ
 สร้ างจิตสํานึก ค่านิยม ทัศนคติให้ แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
6.5 กิจกรรม CSR ขององค์กร (CSR-after process)
บริษัทฯ คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2558 ได้ มีการ
ดําเนินการดังนี้
 กิจกรรมเพื่อการทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา โดยบริษัทฯ ร่วมเป็ นเจ้ าภาพในการก่อสร้ าง ศาสนสถานต่าง ๆ
รวมถึงสิ่งปลูกสร้ างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี้บริษัทยังได้ มีการร่วมกิจกรรมการทอดผ้ าป่ า ทอดกฐินกับ
วัดต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การจัดกิจกรรมสร้ างจิตสํานึกของพนักงาน ให้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม ภายในสํานักงาน/คลังสินค้ า ดังนี้
 การรณรงค์การใช้ กระดาษที่ใช้ แล้ วในสํานักงาน(Reuse Paper)
 การรณรงค์ให้ พนักงานใช้ บันไดแทนการใช้ ลิฟท์ เพื่อสุขภาพและสามารถทําให้ ประหยัดพลังงานอีก
ด้ วย
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 การรณรงค์ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่ าง และปิ ดหน้ าจอคอมพิ วเตอร์ในช่ วงพักเที่ยง
และช่วงเวลาที่ออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน
 การรณรงค์การใช้ ภาชนะที่สามารถนํามาใช้ ต่อได้ โดยไม่ต้องทําการทิ้ง เพื่อเป็ นการลดภาวะโลกร้ อน
เช่น กล่องข้ าว(ปิ่ นโต) แก้ วนํา้ ประจําตัว เป็ นต้ น

7. บุคลากร

จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25 มีจาํ นวนทั้งสิ้น  คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งนี้ใน
ระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานใดๆ

8. ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 25 ซึ่งรวมพนักงานที่มีการเข้ าออกระหว่ างปี โดยเป็ น
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ คิดเป็ นจํานวนเงินเท่ากับ 51.35 ล้ านบาท

9. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท มี น โยบายการพั ฒ นาพนั ก งานอย่ า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ศั ก ยภาพในการปฏิบั ติ ง าน โดยบริ ษั ท ให้
ความสําคัญในเรื่องบุคลากรตั้งแต่ ข้ันตอนการคัดสรรพนักงานให้ ได้ คนที่มีความรู้ความสามารถ เข้ า มาสู่องค์กร มีการจัด
ฝึ กอบรมให้ ท้งั ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อเป็ นการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะในการทํางานรวมถึง
เป็ นการสร้ างขวัญกําลังใจให้ แก่พนักงานอย่างทั่วถึง
จากการดําเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีส่วน เป็ นอย่างมากในการ
ลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจน ส่งผลให้ บริษัทมีต้นทุนการผลิต
ที่ต่าํ
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้ อยละ 2 ของ
เงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้ บุคคลธรรมดา ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีท่พี นักงานเสียชีวิต ปลด
เกษียณ ไม่สามารถทํางานได้ หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทํางานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี
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รายยการระหหว่างกัน
สําหรับปี สิ้นสุด วันที่ 311 ธันวาคม 25 บริษัทฯ มีรรายการระหว่างกั
ง นดังต่อไปนี้
ชื่อบริษทั
ความสัมพพันธ์
รายการระะหว่างกัน
มูลค่ารายการ

เฟิ สท์ทราาโก้ จํ ากัด
ผู้ถอื หุ้นใหหญ่และกรรมกการร่วมกัน
บริษัทและบริษัทย่อยเช่าาพื้นที่อาคารสํานั
า กงาน / ค่าสาธารณู
ส
ปโภค
ค่าเช่า
. ล้ านบาท
ค่าสาธารณ
ณูปโภค 0. ล้ านบาท

ชื่อบริษทั
ความสัมพพันธ์
รายการระะหว่างกัน
มูลค่ารายการ

ไลอ้อน เออเซีย (ไทยแลลนด์) จํ ากัด
บริษัทย่อย (บริษัทถือห้หุ้นในอัตราร้ อยละ
ย 99.99)
ซื้อ-ขาย สินค้ า/ ซื้อทรัพพย์สนิ */ค่าใช้ จ่จายอื่นๆ**/ ราายได้ อ่นื ๆ***
ขายสินค้ า
. ล้ านบาท
ซื้อสินค้ า
. ล้ านบาท
ซื้อทรัพย์สิสนิ *
. ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายอือื่น**
. ล้ านบาท
รายได้ อ่นๆ***
นื
. ล้ านบาท
* ถังบรรจุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์เครือ่ งใช้สาํ นักงานน และ อุปกรณ์อื่นๆ
** ค่าใช้จา่ ยยานนพาหนะ และ วัสดุส้ นิ เปลื ือง
*** ค่าขนส่ง แลละ ค่าเช่าคลังสินค้า

ชื่อบริษทั
ความสัมพพันธ์
รายการระะหว่างกัน
มูลค่ารายการ

แกรททิทดู อินฟิ นิท จํ าากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย (บริษัทถือห้หุ้นอยู่ในอัตราร้ร้ อยละ .))
ข สินค้ า / ใหห้ เช่าคลังสินค้ า/
า ค่าขนส่ง /
ซื้อ และ ขาย
ซื้อสินค้ า
.  บาท
ขายสินค้ า
9.551 ล้ านบาท
ค่าเช่าคลังสิ
ง นค้ า 0.000 บาท
ค่าสาธารณ
ณูปโภค . บาท
เงินปันผลลรับ
. ล้ านบาท
รายได้ อ่นๆ
นื
.  ล้ านบาท

ชื่อบริษทั
ความสัมพพันธ์
รายการระะหว่างกัน
มูลค่ารายการ

ลาวิช แลลบบอราทอรี จจํ ากัด
บริษัทย่อยของบริษัท แกกรททิทูด อินฟนิ
ฟิ ท จํากัด(มหาชน)
ซื้อสินค้ า
ซื้อสินค้ า*
. ล้ านบาท
*เพื่อรับรองลู
ร กค้ าของบริิ ษัทฯ

หมายเหตุ

-รายกการซื้อและขายสินค้า (โซลเว้นท์) ระหว่างงกันของบริษทั กับบริริษทั ย่อย ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
- รายกการซื้อและขายสินทรรัพย์อืน่ ระหว่างกันเป็ป็ นไปตามราคาทีเ่ ทียบเคี
บ ยงกับราคาตลาดด
- รายกการค่าเช่าโกดังและคค่าเช่าอาคารสํานักงานนเป็ นไปตามสัญญาทีทีต่ กลงร่วมกันโดยเงือนไขราคาที
อ่
ส่ ามารถเเทียบเคียงได้กบั ราคคาตลาด

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยมีกาํ ไรสุทธิเท่ากับ
. ล้ านบาท ลดลง . ล้ านบาท หรือ ลดลงร้ อย
ละ . อย่ างไรก็ตาม ยอดขายได้ เพิ่ มขึ้นจากปี 2559
คิดเป็ นจํานวน . ล้ านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้ อยละ
. โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่ อยมีอัตรากําไร
ขั้ น ต้ น อยู่ ท่ี ร้ อยละ 16.43 เปรี ย บเที ย บกั บ อั ต รากํา ไร
ขั้นต้ นของปี 2559 ซึ่งอยู่ท่รี ้ อยละ 17.00 ลดลง จํานวน
ร้ อยละ . หรือ คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ .
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริหารเปรียบเทียบกับยอดขายปี  เพิ่มขึ้นจากปี
 จํ า นวนร้ อยละ . บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี
ค่าใช้ จ่ายด้ านการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้ อย จํานวน . ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ . จากเหตุผลที่กล่ าวมาทั้งหมด
ข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท และบริ ษัท ย่ อ ยมีอัต รากํา ไรสุท ธิ
ลดลงจากร้ อยละ . ในปี 2559 เป็ นร้ อยละ . ในปี
 คิดเป็ นจํานวนการลดลง ร้ อยละ . หรือ คิดเป็ น
อัตราการลดลง ร้ อยละ .

รายได้

ในปี 25 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้ จ ากการขาย
เท่ากับ ,. ล้ านบาท เพิ่มขึ้น . ล้ านบาท
เมื่ อเปรี ย บเทียบกับปี 255 หรื อ เพิ่ มขึ้นร้ อยละ .
ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทมีปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น จากการฟื้ น
ตั ว ของภาวะเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะในภาคการส่ ง ออก
อย่างไรก็ตามระดับราคาขายมีการปรับตัวลดลงตามภาวะ
ตลาด
ในปี  บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้ อ่นื ๆ เท่ากับ
. ล้ านบาท ลดลง . ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี
25 โดยรายได้ อ่นื ๆ ส่วนใหญ่ มากจาก กําไรจากการ
จําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

ในปี 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ต้ น ทุ น ขายเท่ า กั บ
,. ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้ นจากปี ก่ อ นหน้ าจํ า นวน
. ล้ านบาท หรือ คิดเป็ นการเพิ่มขึ้น ร้ อยละ .
สอดคล้ องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยมีอตั รากําไรขั้นต้ นของ
ปี 25 และ ปี 25 อยู่ท่รี ้ อยละ . และ ร้ อยละ
. ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตรากําไรขั้นต้ นลดลงมีสาเหตุ
หลั ก มาจาก การที่ ร าคาขายสิ น ค้ า เฉลี่ ย โดยรวมมี ก าร
ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยตามภาวะตลาด

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 25 บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยมีค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริหารเท่ากับ . ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
จํา นวน . ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ นในอั ต ราร้ อ ยละ
. เมื่อเทียบกับปี 2559 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริหารเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายคิดเป็ นร้ อยละ
9.58 และ ร้ อยละ 9.43 ของปี 2560 และ ปี 2559
ตามลําดับ หรือ เพิ่มขึ้นจํานวนร้ อยละ .

ดอกเบี้ ยจ่ าย
ในปี 25560 บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยมีดอกเบี้ยจ่ ายเท่ากับ
. ล้ านบาท เพิ่มขึ้น . ล้ านบาท หรือ เพิ่มขึ้นใน
อัตราร้ อยละ . เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยจ่ายของปี 255
โดยดอกเบี้ยจ่ายของปี 2560 และปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ
0.33 และ ร้ อยละ 0.36 ของยอดขาย ตามลําดับ

กําไรสุทธิ

ในปี 25 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ํา ไรสุท ธิ .
ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้ า จํานวน . ล้ านบาท
หรื อ คิ ด เป็ นอัต ราการลดลง ร้ อ ยละ . โดย ในปี
25 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี อั ต รากํา ไรสุ ท ธิ ต่ อ หุ้ น
(EPS) อยู่ท่ี . ในขณะที่อัตรากําไรสุทธิต่อหุ้นของปี
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2559 อยู่ท่ี . โดยในปี 2560 และ ปี 2559 บริษัท
และบริ ษัทย่ อย มีอัตราผลตอบแทนต่ อส่วนของผู้ ถือหุ้ น
(ROE) เท่ากับ ร้ อยละ. และ ร้ อยละ .
ตามลําดับ

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 25 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี
สินทรัพย์รวมเท่ากับ ,. ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
 จํานวน . ล้ านบาท หรือ เพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้ อยละ . โดยสินทรัพย์ท่ีมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก
อย่ างมี นัยสําคั ญ ได้ แก่ ที่ดิน อาคาร และ อุป กรณ์ จาก
จํานวน . ล้ านบาท ในปี  เป็ น . ล้ าน
บาท ในปี  หรื อ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ .
สิน ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย แบ่ ง เป็ นสิน ทรั พ ย์
หมุนเวียนรวมเท่ากับ ,. ล้ านบาท และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนรวมเท่ากับ . ล้ านบาท หรือคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 8. และ . ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ สินทรัพย์ท่มี ีสัดส่วนสูงสุด  รายการแรก ของ
สิน ทรั พย์รวมทั้งหมด ได้ แก่ ลู กหนี้ การค้ าและลู กหนี้ อื่น
สุทธิ ซึ่งมีจาํ นวนเท่ากับ . ล้ านบาท หรือ คิดเป็ น
ร้ อยละ . รองลงมาได้ แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ที่มีจาํ นวนเท่ากับ . ล้ านบาท หรือ
คิดเป็ นร้ อยละ 2. และ สินค้ าคงเหลือ ซึ่งมีจาํ นวน
เท่ากับ . ล้ านบาท หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 1. โดย
สินทรัพย์ท้งั  รายการดังกล่าวรวมคิดเป็ นร้ อยละ 82.20
ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

หนี้ สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สนิ
รวมเท่ากับ . ล้ านบาท เพิ่มขึ้น . ล้ านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้ อยละ . เมื่อเทียบกับปี 255 โดยมี
หนี้ สิน หมุ น เวี ย นจํา นวนเท่ า กับ . ล้ านบาท และ
หนี้สินไม่หมุนเวียนจํานวนเท่ากับ . ล้ านบาท หนี้สิน
ที่มี สัด ส่ ว นสูง สุด  อัน ดั บ แรก ของหนี้ สิน รวมทั้ง หมด
ได้ แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวนเท่ากับ
. ล้ านบาท หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 5. และ เจ้ าหนี้
การค้ า และเจ้ า หนี้ อื่น จํา นวนเท่ า กับ . ล้ า นบาท
หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ . โดยหนี้ สิ น ทั้ ง  รายการ
ดังกล่าว คิดเป็ นร้ อยละ . ของหนี้สนิ รวมทั้งหมด

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยมีส่ว น
ของผู้ถือหุ้ นรวมทั้งสิ้น เท่ากับ
,. ล้ านบาท
เพิ่มขึ้น . ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้ อยละ . เมื่อ
เทียบกับปี 255 โดย เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้ นของบริษัท
ใหญ่คิดเป็ นจํานวนเท่ากับ . ล้ านบาท

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

ในปี 25 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้ แก่
สํานักงานที่ผ้ ูสอบบัญชีสังกัด ในรอบบัญชีท่ผี ่าน
มาจํานวนรวม 2,540,000 บาททั้งนี้ ค่าสอบ
บั ญ ชี ดั ง ก ล่ าวเป็ นส่ วนข องบริ ษั ทจํ า นว น
990,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ ให้ แก่
สํานักงานที่ผ้ ูสอบบัญชีสงั กัด ในรอบบัญชีท่ผี ่าน
มาได้ แก่ ค่าบริการอื่นๆ รวมกันทั้งสิ้นเป็ นเงิน
จํานวน , บาท

www.unionpetrochemical.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ อง
เหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายถือเป็ นรายการบัญชีที่สาํ คัญรายการหนึ่งของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากจํานวนรายได้ที่บนั ทึกใน
บัญชี จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกําไรขาดทุนประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั โดยในระหว่างปี 25 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
รายได้จากการขายเป็ นจํานวน 3,039 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 99 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั ด้วยเหตุน้ ี
ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเป็ นพิเศษเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้จากการขาย
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างสุ่ มทดสอบปฏิบตั ิตามการ
ควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ได้ออกแบบไว้ สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้
สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากการขายว่าสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของกลุ่ม
บริ ษทั ทําการสอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี และทําการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอด
รอบระยะเวลาบัญชี
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการ
ให้ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้กบั ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้
มีการดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่
ดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย


ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่า
ความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
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ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหมายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่
ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะ
จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 844
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ:  กุมภาพันธ์ 
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

7
8
9
10

548,328,028
893,417,237
357,952,004
9,976,089
1,809,673,358

571,994,889
773,248,319
316,669,311
11,770,460
1,673,682,979

231,174,770
684,142,955
228,664,429
5,991,150
1,149,973,304

262,589,582
615,436,171
188,273,325
5,289,799
1,071,588,877

11
12
13

87,110,000
4,608,679
13,959,000
264,693,762
6,662,068
2,804,853
379,838,362
2,189,511,720

113,896,956
5,604,097
13,959,000
181,071,921
3,348,679
4,375,795
322,256,448
1,995,939,427

129,553,669
1,782,617
13,959,000
77,794,901
3,196,236
2,367,432
228,653,855
1,378,627,159

92,993,000
2,349,844
13,959,000
67,933,559
2,832,188
3,994,285
184,061,876
1,255,650,753

14
21
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

15
16

482,840,362
363,410,346

459,362,652
351,946,539

297,555,108
318,423,030

265,316,335
311,626,981

17

1,013,345
21,024,566
3,619,582
871,908,201

772,657
22,782,886
9,963,433
844,828,167

395,494
8,903,141
2,689,719
627,966,492

9,632,490
1,651,220
588,227,026

17
18
21

2,118,303
19,207,791
21,326,094
893,234,295

1,455,398
20,713,674
3,007,197
25,176,269
870,004,436

1,280,756
13,838,312
15,119,068
643,085,560

13,229,040
13,229,040
601,456,066

206,250,000

206,250,000

206,250,000

206,250,000

206,056,899
87,736,899

206,056,899
87,736,899

206,056,899
87,736,899

206,056,899
87,736,899

20,625,000
665,633,071
17,610,068
997,661,937
298,615,488
1,296,277,425
2,189,511,720
-

20,625,000
575,028,341
12,576,235
902,023,374
223,911,617
1,125,934,991
1,995,939,427
-

20,625,000
421,122,801
735,541,599
735,541,599
1,378,627,159
-

20,625,000
339,775,889
654,194,687
654,194,687
1,255,650,753
-

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 825,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 824,227,596 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่ จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ
จากภาษีเงินได้
รายการที่ จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ
จากภาษีเงินได้

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

21

21

21

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

3,038,732,244

2,837,798,971

2,326,909,194

2,059,460,437

10,328,848
1,591,320
8,942,191
3,059,594,603

25,575,644
9,546,896
2,872,921,511

41,470,719
23,165,523
5,346,711
2,396,892,147

12,711,753
2,865,533
2,075,037,723

2,539,531,940
92,548,285
198,585,762

2,355,295,749
92,302,066
175,302,775

2,023,725,353
67,194,592
154,034,668

1,759,778,563
62,741,404
132,818,963

12,413
2,830,678,400
228,916,203
(10,158,710)
218,757,493
(45,808,354)
172,949,139

3,299,213
1,324,984
36,509
2,627,561,296
245,360,215
(10,087,177)
235,273,038
(50,075,348)
185,197,690

257,345
2,245,211,958
151,680,189
(6,206,764)
145,473,425
(27,486,738)
117,986,687

1,189,178
51,288
1,956,579,396
118,458,327
(4,583,490)
113,874,837
(22,940,102)
90,934,735

(32,209,008)
6,441,802

15,395,577
(3,079,115)

-

-

(25,767,206)

12,316,462

-

-

3,973,039
(794,608)

(3,385,706)
677,141

560,098
(112,020)

(907,706)
181,541

3,178,431

(2,708,565)

448,078

(726,165)

150,360,364

194,805,587

118,434,765

90,208,570
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

2559

125,728,850
47,220,289
172,949,139

143,209,858
41,987,832
185,197,690

117,986,687

90,934,735

113,388,872
36,971,492
150,360,364

148,683,599
46,121,988
194,805,587

118,434,765

90,208,570

0.102

0.116

0.095

0.074

24
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน:
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายอุปกรณ์
บันทึกสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากอัตราซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

218,757,493

235,273,038

145,473,425

113,874,837

21,844,142
(137,830)
(683,508)
(10,328,848)
(1,136,256)
290,500
2,467,157
12,413
(660,950)
(3,254,351)
10,158,710

18,361,414
1,324,984
(995,754)
(25,575,644)
(620,091)
1,303,755
29,118
139,678
(2,963,477)
10,087,177

12,439,832
64,823
1,146,142
(41,470,719)
(936,029)
290,500
1,169,370
(169,232)
(23,165,523)
(1,123,441)
6,206,764

9,413,014
51,288
(241,583)
123,182
897,281
(98,569)
(12,711,753)
(1,009,729)
4,583,490

237,328,672

236,364,198

99,925,912

114,881,458

(119,583,362)
(40,599,185)
1,794,775
1,570,942

281,964
(13,842,931)
(5,128,518)
(1,394,839)

(68,771,607)
(41,537,246)
(701,350)
1,626,854

(51,132,839)
(32,019,408)
(1,305,258)
(1,662,608)

11,524,742
(6,356,262)
85,680,322
(10,004,705)
(56,534,213)
19,141,404

(36,644,954)
7,197,431
186,832,351
(10,366,398)
(41,273,182)
135,192,771

6,723,190
1,038,499
(1,695,748)
(5,964,673)
(28,692,157)
(36,352,578)

(17,153,167)
772,304
12,380,482
(4,561,399)
(15,469,527)
(7,650,444)
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนส่วนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้อสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(102,801,978)
107,708,774
(104,134,597)
2,186,037
3,253,948
(93,787,816)

(104,130,422)
104,468,698
(19,273,602)
7,253,009
2,965,416
(8,716,901)

(40,000,000)
(20,348,204)
936,037
1,123,440
23,165,523
(35,123,204)

(15,000,000)
(14,509,665)
4,518,150
1,009,729
12,711,753
(11,270,033)

23,475,995
(772,657)
(37,087,853)
(17,697,184)
44,910,050
38,091,000
60,200
50,979,551
(23,666,861)
571,994,889
548,328,028
-

(61,547,673)
(640,457)
(16,484,452)
(8,476,234)
(5,800,000)
(92,948,816)
33,527,054
538,467,835
571,994,889
-

32,238,773
(37,087,853)
44,910,050
40,060,970
(31,414,812)
262,589,582
231,174,770
-

(13,438,424)
(16,484,452)
(29,922,876)
(48,843,353)
311,432,935
262,589,582
-

1,676,250

1,440,000

1,676,250

-

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

87,736,899

-

-

206,056,899

87,736,899

206,056,899
87,736,899
-

-

-

206,056,899
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
87,736,899
-

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
206,056,899
-

20,625,000

-

-

20,625,000
-

20,625,000

-

665,633,071

-

-

575,028,341
125,728,850
1,963,733
127,692,583
(37,087,853)

575,028,341

-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
20,625,000
450,218,312
143,209,858
(1,915,503)
141,294,355
(16,484,326)

(3,162,051)

-

-

11,141,660
(14,303,711)
(14,303,711)
-

11,141,660

-

3,116,269

-

-

3,116,269
-

3,116,269

-

17,655,850

1,495,219
17,842,325

-

(1,681,694)
-

(698,641)
(1,681,694)

-

17,610,068

1,495,219
17,842,325

-

12,576,235
(14,303,711)
(14,303,711)
-

(698,641)
12,576,235

-

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน ผลต่างจากการ
ส่วนตํ่าจากการ
จากการวัดมูลค่า
จัดโครงสร้างการ
เปลี่ยนแปลง
รวม
เงินลงทุนใน
ดําเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้
องค์ประกอบอื่น
หลักทรัพย์เผื่อขาย การควบคุมเดียวกัน
ในบริ ษทั ย่อย
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
3,752,416
3,116,269
(983,053)
5,885,632
7,389,244
7,389,244
7,389,244
7,389,244
-

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

งบการเงินรวม

997,661,937

1,495,219
17,842,325

-

902,023,374
125,728,850
(12,339,978)
113,388,872
(37,087,853)

(698,641)
902,023,374

-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
770,522,742
143,209,858
5,473,741
148,683,599
(16,484,326)

60,200
298,615,488

36,595,781
18,773,582

(17,697,184)

223,911,617
47,220,289
(10,248,797)
36,971,492
-

(5,101,359)
223,911,617

(8,476,234)

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
191,367,222
41,987,832
4,134,156
46,121,988
-

60,200
1,296,277,425
-

38,091,000
36,615,907

(17,697,184)

(5,800,000)
1,125,934,991
1,125,934,991
172,949,139
(22,588,775)
150,360,364
(37,087,853)

(8,476,234)

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
961,889,964
185,197,690
9,607,897
194,805,587
(16,484,326)

(หน่วย: บาท)

บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
เงินปันผลจ่ายให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
จากการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
จากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
เงินปันผลจ่ายให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

46

รายงานประจำ�ปี 2560

47
www.unionpetrochemical.com

บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

(หน่วย: บาท)

รวม

266,051,771

90,934,735

580,470,569

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

20,625,000

90,934,735

(726,165)

ส่ วนเกินมูลค่า
87,736,899

-

(726,165)

90,208,570

ทุนเรื อนหุน้
206,056,899

-

-

90,208,570

(16,484,452)

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
-

-

-

(16,484,452)

654,194,687

ยังไม่ได้จดั สรร

-

-

-

339,775,889

จัดสรรแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี

-

-

20,625,000

หุน้ สามัญ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

-

87,736,899

ที่ออกและชําระแล้ว

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

206,056,899

87,736,899

-

20,625,000

448,078

117,986,687

339,775,889

118,434,765

448,078

117,986,687

654,194,687

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

206,056,899

-

-

118,434,765

(37,087,853)

-

-

-

(37,087,853)

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

-

735,541,599

-

421,122,801
-

20,625,000
-

87,736,899
-

206,056,899

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

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

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

.1

งบการเงิ นนี้ จ ัดทํา ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 54 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวัน ที่
11 ตุลาคม 559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 543
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

.

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

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) นําเข้าส่ งออกและจําหน่าย
เคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด*
ผลิตและจําหน่ายอาหาร
เพื่อสุ ขภาพ
บริ ษทั ลิจิท จํากัด*
จําหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ใน
โรงกลัน่ นํ้ามันและ
โรงไฟฟ้ า
บริ ษทั เนเชอรัล กิ๊ฟ โซไซตี้ จํากัด*
จําหน่ายและทําการตลาด
สิ นค้าประเภทเครื่ องหอม
และเครื่ องสําอางค์สินค้า
ประเภทอาหารเสริ ม
* ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย: บริ ษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
560
2
(พันบาท) (พันบาท)
30,6
30,6

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
560
2
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
59.99
59.99

ไทย

50,

,

.

.

ไทย

,

,

.

.

ไทย

1,000

-

93.9

-

1
บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

www.unionpetrochemical.com

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
560
2
(พันบาท) (พันบาท)
,
,

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
560
2
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
.
.

(ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
(ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
(ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
(จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว
(ฉ) ส่ วนของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่  มกราคม 2 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์
การตี ความและการให้แนวปฏิบตั ิ ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่  มกราคม 2 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4. การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น ที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดื อนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
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4.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่า
เผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรั บผลขาดทุ นโดยประมาณที่ อาจเกิ ด ขึ้นจากการเก็บเงิ นจากลูกหนี้ ไ ม่ ไ ด้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

.4

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

.

เงินลงทุน
(ก) เงิ นลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
(ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิจากค่า
เผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่ มี ก ารโอนเปลี่ ย นประเภทเงิ นลงทุ น จากประเภทหนึ่ ง ไปเป็ นอี ก ประเภทหนึ่ ง บริ ษ ัท ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงิน
ลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนหรื อแสดงเป็ นองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นแล้วแต่ประเภทของเงิ นลงทุนที่ มีการโอน
เปลี่ยน
เมื่อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะ
ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งเป็ นที่ดินในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการ
ทํารายการ หลังจากนั้น บริ ษทั ฯจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า
(ถ้ามี)
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงิ นที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

.7

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่า
เผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
เครื่ องจักร เครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

 และ 2 ปี
3 -  ปี
 -  ปี
 และ  ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนแสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า (ถ้า มี )
ของสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตในการดําเนินกิจการต่างๆ
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและ
วิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ใบอนุญาตต่างๆ

อายุการให้ประโยชน์
 -  ปี
 ปี

.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯหมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิ จการที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
. สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้ผเู ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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. เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษ ัท ฯแสดงงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเป็ นสกุ ล เงิ น บาท ซึ่ ง เป็ นสกุ ล ที่ ใ ช้ใ นการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่จะกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ ย น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน หรื อ หากเป็ นรายการที่ ไ ด้มี ก ารทํา สั ญ ญาตกลงอัต รา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ ก็จะแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้านั้น
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
. การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หากมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อย
ค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่า
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
. ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท าํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
.4 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุก
รายการ แต่รับรู ้สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี ทุก สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรั บลดมู ลค่าตามบัญชี ดัง กล่าว หากมี ความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
. การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 

ใช้ขอ้ มูลอื่ นที่ สามารถสังเกตได้ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการ
วัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมี
ดังนี้
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้ น ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกัน ภัย ซึ่ ง ต้อ งอาศัย ข้อ สมมติ ฐ านต่ า ง ๆในการประมาณการนั้น เช่ น อัต ราคิ ด ลด อัต ราการขึ้ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น

.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน รายการ
ธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
260
559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
559

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

-

-

3,6
1,399
4,0
1,135
1,11

44,039
1
3,564
44
,30

ราคาตามที่ตกลงกัน
ราคาตามที่ตกลงกัน
ราคาตามที่ตกลงกัน
ราคาตามที่ตกลงกัน
ราคาตามที่ตกลงกัน

,19
15

,19
36

,696
16

,43
3

ราคาตามสัญญา
ราคาตามที่ตกลงกัน
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่  ธันวาคม 2 และ 2 มีรายละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวม
260
29
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ )
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากัด
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั เฟิ สท์ทราโก้ จํากัด
43
3
กรรมการ
01
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
260
29

3,1
13,355
16,53

1,915
19,3
1,5

-

,9
39

16,96
-

55
10
35

4
0
,61

43
1,9

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม 2 และ 2 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
560
2
31,5
5,09

4
2,00
3,604

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2
15,336
14,164
14
153
15,510
14,31
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2
190
0
30,95
6,30
31,15
6,590

งบการเงินรวม
560
2
34
6
54,094
51,33
51,995
54,3

ณ วันที่  ธันวาคม 2 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.100 - 0.15 ต่อปี
(29: ร้อยละ 0.15 ถึง .8 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่

ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระไม่เกิน 3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 1 เดือน
มากกว่า 1 เดือน
รวม
บวก: ลูกหนี้เช็คคืน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2

งบการเงินรวม
560
2
-

-

11,9
4,345
16,31

6,65
1,5
13,151
1,533

639,39

61,51

50,95

504,005

53,341
56
5
93,63
311
94,14
94,14
(5)
93,41

14,3
3,049
3
05
3,01
54
4,055
4,055
(8)
3,160

15,964
1
66,31
311
66,69
64,009
(1)
63,

6,54
3,049
5
593,653

593,41
615,4
(7)
615,1

1

59

60

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

9.
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งบการเงินรวม
560
2

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2

93,41

56
56
64,143



3,4

19
19
615,436

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
วัตถุดิบ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
ภาชนะบรรจุและหี บห่อ
งานระหว่างทํา
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

560
1,164
30,545
53,35
1,49
4

363,65

2
1
3,13
3,490
1,0
1,09
33,053

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
560
2
(5,00)
(6,34)
(5,00)
(6,34)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
560
2
1,164
1
301,45
6,99
53,35
3,490
1,49
1,0
4

1,09
35,95
316,669
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
ภาชนะบรรจุและหี บห่อ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

560
19,30
3,99
436
30,65

2
169,3
1,1
31

19,14

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
560
2
(,01)
(5)
(,01)
(5)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
560
2
195,99
16,49
3,99
1,1
436
31

,664
1,3
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ในระหว่างปี 260 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกโอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นจํานวน 0. ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บันทึกรายการปรับลด 1.1 ล้าน
บาท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขาย และในปี 559 มีการบันทึกโอนกลับรายการปรับลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 1.0 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: . ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของต้นทุนขาย
1. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่

ลูกหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
560
2
1,0
1,033
,695
6,030
3,594
3,06
1,501
,615
9,96
11,0

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2
1,03
,19
,9
1,34
1,96
1,59
5,991
5,90

. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
(หน่วย: พันบาท)

ประเภท
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รวม

งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง
ราคาทุน
มูลค่าเงินลงทุน
560
2
560
2
96,105
90,63
(,995)
3,14
90,63
(,995)
3,14
96,105

มูลค่าตามบัญชี
560
2
,110
113,9
,110
113,9

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่  ซึ่ งเป็ นการใช้ขอ้ มูลราคาเสนอ
ซื้ อขายของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินอย่างเดี ยวกันในตลาดที่ มีสภาพคล่อง มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนใน
หลักทรั พย์เผื่อขายดังกล่าวคํานวณโดยใช้ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของปี จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14

61

62

รายงานประจำ�ปี 2560

บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม 2 และ 2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายการเปลี่ยนแปลงดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม - สุ ทธิ
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายในระหว่างปี
ราคาตามบัญชี ณ วันที่  ธันวาคม - สุ ทธิ

560
113,9
10,0
(9,30)

2
7,2
,
(78,8)

(3,09)
,110

,
,87

ในระหว่ า งปี สิ้ น สุ ด วัน ที่  ธัน วาคม 2 และ 2 บริ ษ ทั ย่อ ยของบริ ษ ทั ฯมี ผลกํา ไรจากการขาย
หลักทรัพย์เผือ่ ขายที่เกิดขึ้นแล้ว และกําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

กําไรขาดทุน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขายในระหว่างปี
รับรู ้กาํ ไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุน
รับรู ้กาํ ไรที่เกิดขึ้นจริ งจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
กําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม
560
2
10,39

5,56

10,39

5,56

(1,0)

40,9

(10,39)
(3,09)

(5,56)
15,396
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1. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั

ราคาทุน
560

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด
(มหาชน)
114,554
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด 30,000
144,554
รวม

2
,993
30,000
10,993

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของ
เงินลงทุน
560
2
(15,000)
(15,000)

(15,000)
(15,000)

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ราคาทุน - สุ ทธิ
560
2
114,554
15,000
19,554

,993
15,000
9,993

2. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
การขายเงินลงทุนในบริษัท แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2 บริ ษทั ฯได้จาํ หน่ ายหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยจํานวน  ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ
4.50 บาท โดยมีรายละเอียดการบันทึกบัญชี ดังนี้

ราคาขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิจากภาษี
หัก: ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย

ราคาขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: ต้นทุนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
45,000
(90)
44,910
(,94)
,616
(1,4)
1,4
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
45,000
(90)
44,910
(3,439)
41,41
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จากการขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย ทําให้บริ ษทั ฯมี สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยลดลงจากร้ อยละ
. เป็ นร้อยละ 56.69
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัท แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) รุ่ นที่  (“ใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ”)
เมื่อวันที่  เมษายน 28 บริ ษทั ฯได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ชนิ ดระบุผถู ้ ือหุ ้นและโอนเปลี่ยนมือ
ได้ จํานวน ,78,2 หน่วย จากบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยไม่คิด
มูลค่า ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ ี มีอายุ  ปี นับตั้งแต่วนั ที่ ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ( เมษายน 28) โดย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ  หน่ วยมีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้  หุ ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เท่ากับ 2 บาท ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อยได้ในวันทําการสุ ดท้าย
ของเดือนตุลาคมและเดือนเมษายนของแต่ละปี ปฏิทิน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้กาํ หนดการ
ใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่  ตุลาคม 28 และกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายในวันที่ 2 เมษายน 2
ในวันที่ 28 เมษายน 2 บริ ษทั ย่อยได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญ (GIFT-W) จํานวน 7,2, หน่วย (ราคาใช้สิทธิ หน่วยละ 2 บาท รวมเป็ นเงิน
,2, บาท) บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวจํานวน 7,2, บาท
กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2 และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรับหุ ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่  พฤษภาคม 2 ซึ่ งภายหลังการใช้สิทธิ ในใบสําคัญแสดง
สิ ทธิน้ ีทาํ ให้สดั ส่ วนเงินลงทุนของบริ ษทั ฯในบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิ ท จํากัด (มหาชน) ลดลงจากร้อยละ
. เป็ นร้อยละ .
ในวันที่  ตุลาคม 2 บริ ษทั ย่อยได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ น้ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ สามัญ (GIFT-W) จํานวน 2,8, หน่วย (ราคาใช้สิทธิ หน่วยละ 2 บาท รวมเป็ นเงิน
,, บาท) ซึ่ งเป็ นการใช้สิทธิ ของบริ ษทั ฯจํานวน 2,, หน่ วย ภายหลังจากการใช้สิทธิ
ดังกล่ าวทําให้บริ ษทั ฯมี สัดส่ วนเงิ นลงทุนของบริ ษ ทั ฯในบริ ษทั แกรททิ ทูด อิ นฟิ นิ ท จํากัด (มหาชน)
เพิม่ ขึ้นจากร้อยละ . เป็ นร้อยละ .7 บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวจํานวน
1,53,195 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 560 และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รับหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 560
ณ วันที่  ธันวาคม 2 บริ ษทั ฯมีใบสําคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือเป็ นจํานวน 0,9,33 หน่วย (31 ธันวาคม
29: ,78,2 หน่วย)
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12. รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ

บริ ษทั

บริ ษทั แกรททิทูด
อินฟิ นิท จํากัด
(มหาชน)

สัดส่ วนที่ถือโดย
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
560
2
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
43.93
40.01

(หน่วย: ล้านบาท)

กําไรหรื อขาดทุนที่แบ่งให้กบั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม เงินปั นผลจ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ย่อยสะสม
ในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในระหว่างปี
560
2
560
2
560
2
9.6

3.9

4.

4.0

1.0

.5

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
31 ธันวาคม 560
31 ธันวาคม 2
65.3
613.
1.
31.
53.
3.4
6.
11.9

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
560
2
64.
4.6
105.
105.
(3.0)
10.
115.
.6

1
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สรุ ปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
560
2
4.
103.1
(6.)
.
(16.)
(1.)
.0

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรั พย์ไ ม่มีตวั ตนประกอบด้ว ย โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ และใบอนุ ญาตในการดําเนิ นกิ จการต่ างๆ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 560 และ 559 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
560
2
5,604
6,4
(995)
(4)
5,604
4,609

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2
,350
,05
(56)
(455)
1,3
,350

มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่  ธันวาคม 2 และ 2 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ใบอนุญาต
รวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ใบอนุญาต

ณ วันที่  ธันวาคม 260
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี

3,66
(1,43)
1,3

4,
(1,456)
,6

,54
(,939)
4,609

3,66
(1,43)
1,3

-

3,66
(1,43)
1,3

ณ วันที่  ธันวาคม 259
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี

3,66
(916)
,350

4,
(1,0)
3,54

,54
(1,944)
5,604

3,66
(916)
,350

-

3,66
(916)
,350

รวม

19
บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)

www.unionpetrochemical.com

67

4. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 559
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 559
ซื้อเพิม่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 560
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 560

ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

เครื่ องจักร
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้
และอุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

,85
65,95
4,540
140,55

96,59
1,961
9,550
90
,554
10,04

53,64
6
(41)
59
54,354
6,669
(9)
60,94

-

36,556
5,450

-

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

,03
1,649
(504)
,34
,3
1,399
3,44

114,944
9,13
(13,)
110,5
15,54
(9,56)
116,03

4,04
,049
(,00)
9,053
5,31
(90)
(,953)
5,11

36,419
19,3
(14,51)
36,15
105,11
(10,5)
46,11

40,3
,43

16,319
1,54

4,61
,63

-

1,69
1,4

4,006
5,603

(35)
4,990
5,6

(46)
1,399
,410

(,543)
,0
,14

-

(9,45)
16,10
0,49

-

4,609

(4)
53,3

19,09

(,11)
,10

-

(,935)
19,016

ค่ าเผือ่ การด้ อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 559




-

-

-

-

-




65,94

56,544

6,364

10,949

3,1

9,053

11,0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 560

140,54

59,415

,406

1,65

39,493

5,11

64,694

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2 (จํานวน 4.1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขาย ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

1,4

560 (จํานวน 4.5 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขาย ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

0,49

0
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
เครื่ องตกแต่ง
ส่ วนปรับปรุ ง เครื่ องมือ และเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์เช่า และเครื่ องใช้ สํานักงาน

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 559
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 559
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 560

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

16,94
16,94
16,94

44,600
1,961
46,561
,554
54,115

5,65
06
5,63
456
6,319

,199
59
,
1,
1,399
11,905

93,4
6,6
(6,9)
93,56
15,54
(6,3)
10,304

3
,049
(1,961)
5,15
4,16
(90)
(,953)
9

19,59
14,510
(6,9)
196,
,04
(,1)
11,63

-

4,66
,516

1,339
3,5

6,66
6

3,65
,544

-

1,36
,95

-

,3
,69

0,564
,61

6,93
1,03

(,340)
3,969
5,49

-

(,340)
1,53
11,3

-

30,01

3,16

,01

(6,3)
,60

-

(6,3)
133,

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 559

16,94

19,19

5,99

1,90

19,599

5,15

6,934

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 560

16,94

4,044

3,143

3,4

9,64

9

,95

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 560

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
259
260

,95
11,3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่า
ซื้อโดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจํานวนเงินประมาณ 6.9 ล้านบาท (29: 6.5 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: . ล้านบาท)
ณ วันที่  ธันวาคม 2 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี อาคารและอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิน
ประมาณ 133.3 ล้านบาท (29: 16.9 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 103. ล้านบาท (29: 99.4
ล้านบาท))
1
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1. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

งบการเงินรวม
560
2

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2

อัตราตลาด
บวก/ลบส่ วน
ต่างที่กาํ หนด
2.9 - .45

4,40

39,363

9,555

15,316

4,40

0,000
459,363

9,555

0,000
65,316

ณ วันที่  ธันวาคม 2 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึ งปลอดภาระ
คํ้าประกันที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้รวมเป็ นเงินจํานวน 3,61 ล้านบาท (559: จํานวน 3,9 ล้านบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จํานวน ,54 ล้านบาท (559: จํานวน ,3 ล้านบาท))
. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2

งบการเงินรวม
560
2
01
35,635
,99
14,05
363,410

35
31,4
1,016
15,0
351,94

,61
6,94
19,9
3,09
31,43

1,9
4,341
15,30
4,6
311,6

1. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าซื้อ

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
559
560
3,356
,415
(5)
(1)
3,131
,
(1,013)
(3)
,11

1,455

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
559
1,10
(134)
1,66
(395)
1,1

-
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าซื้ อกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่ายานพาหนะ ใช้ในการดําเนิ นงานของ
กิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้ อรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตาม
สัญญาเช่า

งบการเงินรวม
ณ วันที่  ธันวาคม 260
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
1,13
,4
(119)
(106)
1,013

,11

รวม
3,356
(5)
3,131
(หน่วย: พันบาท)

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้ อรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตาม
สัญญาเช่า

งบการเฉพาะกิจการ
ณ วันที่  ธันวาคม 260
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
45
1,35
(5)
()
395

1,1

รวม
1,10
(134)
1,66
(หน่วย: พันบาท)

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้ อรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตาม
สัญญาเช่า

งบการเงินรวม
ณ วันที่  ธันวาคม 29
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
6
1,54
(95)
(9)
3

1,455

รวม
,415
(1)
,

3
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8. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดงั นี้

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กลับรายการสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
560
2
0,14
16,04

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2
13,9
11,44

1,95
41
-

1,36
3
(399)

935
34
-

05
19
-

(,90)
(19)
(93)
19,0

,4
644
0,14


(451)
(111)
13,3

()
996
13,9

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร

งบการเงินรวม
560
2
,466
1,304

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2
1,169
9

บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน  ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ 6.3
ล้านบาท
ณ วันที่  ธันวาคม 2 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณ 1 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ปี ) (29: 6 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
3 ปี ))
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
(ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
560
2
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
. - 3.0
3.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
.
3.

4.0 - 10.0

5.0 - 10.0

4.0

5.0

.4 - 34.4

0.5 - 30.0

.4 - .

3.0 - 0.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 560 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินรวม
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
(1.5)
1.4
1.4
(1.5)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(0.)
0.95
0.9
(0.1)

9. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ  ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วน
แล้ว

5
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. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
560
2
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
9,655
103,106
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
1,
1,361
ค่าขนส่ ง
53,0
4,00
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
3,51
9,59
ซื้อวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ป
,56,559 ,3,63
การเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ป
(6,2)
(5,60)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2
1,3
65,46
9,413
1,44
44,593
39,95
1,56
0,99
,049,40 1,04,1
(6,2)
(44,61)

. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 560 และ 559 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
560
2

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2

46,4

4,66

,963

1,445

(64)
45,0

1,449
50,05

(46)
,4

1,495
,940

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 560 และ 559 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ (กําไร) ขาดทุน
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ (กําไร) ขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

งบการเงินรวม
560
2

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2

6,44

(3,09)

-

-

(95)
5,64

6
(,40)

(11)
(11)

1
1

6
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ขาดทุนทางภาษียกมาที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับอาคาร
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
เงินปั นผลรับที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่ม
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
560
2

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2

1,5

35,3

145,43

113,5

0%
43,51

0%
4,055

0%
9,095

0%
,5

(9)
49

1
49

-

-

(104)
3,91
(33)
(13)
,05
45,0

39
1,636
1,459
(0)
(60)
3,00
50,05

(4,633)
3,041
(16)
(1,60)
,4

(,54)
1,636
1,11
(11)
(36)
165
,940

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากรายการขายสิ นทรัพย์ระหว่างกัน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากรายการค้าระหว่างกัน
ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผือ่ ขาย
รวม

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2
560
2
5
466
3,31
361
14

44
1
4,143
41
100

4
404
,6
-

11
15
,646
-

1,99
6,66

4,95

3,196

,3
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(หน่วย: พันบาท)

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม
การแสดงรายการในงบการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2
560
2
-

4,643
4,643

-

-

6,66

3,349

3,196

,3

-

3,00

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 1. ล้านบาท (559: . ล้านบาท) ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัด บัญ ชี เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯเชื่ อ ว่ า ผลแตกต่ า งชั่ว คราวจะไม่ ก ลับ รายการในอนาคตอัน ใกล้แ ละ
บริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้มีจาํ นวน 1. ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายใน
ปี 564
2. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/21 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 561 มีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯครั้งที่ 2 (UKEM-W) จํานวน ,28, หน่วย ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ
และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ซึ่งได้จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา  หุ น้ สามัญเดิมต่อ 1
หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิน้ ี มีอายุ  ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (
มีนาคม 2) โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยมีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิ ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเท่ากับ 0.50 บาท ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯได้
ในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ทั้งนี้กาํ หนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่  พฤษภาคม 2 และกําหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุ ดท้ายในวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
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3. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/21 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 21 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯดําเนิ นการ
ดังนี้
ก)

อนุ ม ัติ ให้จ่ ายเงิ นปั นผลประจําปี 5 ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นรวมเป็ นจํานวนเงิ น . ล้านบาท แบ่ ง
ออกเป็ น
- หุ ้นปั นผลในอัตรา  หุ ้นสามัญใหม่ต่อ 2 หุ ้นสามัญเดิม รวมเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 2,,7
หุน้ หรื อคิดเป็ นเงินปันผลจํานวน 103,0,450 บาท
- เงินสดปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.015 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจํานวนเงิน 1,363,414 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย

ข)

อนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากเดิม 06,50,000 บาท (หุ น้ สามัญจํานวน 82,,000 หุ น้
มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท) เป็ น 06,056,99 บาท (หุน้ สามัญจํานวน 82,227, หุ น้ มูลค่าตราไว้
หุ น้ ละ 0.5 บาท) โดยตัดจําหน่ายหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน ,404 หุ น้ มูลค่าตราไว้
หุน้ ละ 0.5 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 193,101 บาท

ค)

อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากเดิม 06,056,99 บาท (หุ ้นสามัญจํานวน 82,227,
หุ ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) เป็ น 334,4,461 บาท (หุ ้นสามัญจํานวน ,,,8 หุ ้น
มูลค่าตราไว้หุ้นละ .2 บาท) เพื่อรองรับการการจ่ายหุ ้นปั นผลและการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2

. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี โดยได้ปรับจํานวนหุ ้น
สามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ ้นปั นผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
และกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานของปี ก่อนได้ถูกคํานวณขึ้นใหม่โดยถือเสมือนว่าการออกหุ ้นปั นผลได้เกิดขึ้น
ตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานแสดงการคํานวณได้ดงั นี้

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

กําไรสําหรับปี
560
2
(พันบาท) (พันบาท)
15,9

งบการเงินรวม
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
560
2
(พันหุน้ ) (พันหุน้ )

143,10 1,36,34 1,36,34

กําไรต่อหุ น้
560
2
(บาท)
(บาท)
(ปรับปรุ งใหม่)
0.10
0.116
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กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญ
กําไรสําหรับปี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
560
2
560
2
(พันบาท) (พันบาท) (พันหุน้ ) (พันหุน้ )
11,9

90,935 1,36,34 1,36,34

กําไรต่อหุ น้
560
2
(บาท)
(บาท)
(ปรับปรุ งใหม่)
0.095
0.04

5. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุ ประสงค์ใ นการบริ ห ารงาน บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ ว ยธุ รกิ จ ตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น  ส่ วนงาน ดังนี้

•
•
•

ส่ วนงานจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดทัว่ ไป
ส่ วนงานจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดพิเศษ
ส่ วนงานอื่นๆ เป็ นส่ วนงานที่ประกอบด้วย การจําหน่ ายเม็ดพลาสติก จําหน่ ายนํ้ามันเครื่ อง จําหน่ าย
อุปกรณ์และให้บริ การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรั พยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานที่รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาํ หรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ในปี 260 และ 29 บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ มีรายได้จากลู กค้ารายใดที่ มีมูลค่าเท่ ากับหรื อมากกว่า
ร้อยละ  ของรายได้ของกิจการ

30
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1)

65,43

199,41

193,16

,650

5,60

49,910 44,05

90

(113,133)
(113,133)

งบการเงินรวม
560
2

(1,0)

499,00
0,6
(9,54)
(19,56)
(1)
(10,159)
1,5
(45,0)
1,949

4,503
35,13
(9,30)
(15,303)
(4,661)
(10,0)
35,3
(50,05)
15,19

- 3,03,3 ,3,99
(3,105)
(3,105) 3,03,3 ,3,99

รายการปรับปรุ งและตัด
รายการระหว่างกัน
560
2

31

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จหลักในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิ น จึงถือเป็ นการรายงานตามเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว

ส่ วนงานอื่นๆ เป็ นส่ วนงานที่ประกอบด้วย การจําหน่ายเม็ดพลาสติก จําหน่ายนํ้ามันเครื่ อง จําหน่ายอุปกรณ์และให้บริ การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

91,39

รวมส่ วนงาน
560
2

10,040 3,03,3 ,3,99
1,50 113,133
3,105
109,54 3,151,65 ,90,904

5,3
1,1
54,103

45,45
63,460
90,945

1,550
3,44
55,94

ส่ วนงานอื่นๆ
560
2

)

ส่ วนงานจําหน่าย
เคมีภณั ฑ์ชนิดพิเศษ
560
2

(หน่วย: พันบาท)
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กําไรสํ าหรับปี

ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รายได้
รายได้จากการขายให้ลกู ค้าภายนอก ,140,415 1,91,09
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
4,40
43,59
รวมรายได้
,1,1 1,956,06

ส่ วนงานจําหน่าย
เคมีภณ
ั ฑ์ชนิ ดทัว่ ไป
560
2

ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม 2 และ 2 มีดงั ต่อไปนี้
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6. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนใน
อัตราร้อยละ  ถึงร้อยละ  ของเงินเดื อน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนกรุ งศรี จํากัดและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 5 และ 5 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ น
จํานวนเงิน . ล้านบาทและจํานวน . ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน . ล้านบาท
และจํานวน . ล้านบาทตามลําดับ)
. เงินปันผล
เงินปั นผล
เงินปันผลประจําปี 559

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 560

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 560
เงินปั นผลประจําปี 55

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 559

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 559

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

3.09
3.09

0.05
0.05

16.4
16.4

0.0
0.0

. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
. ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและคลังสิ นค้า
และบริ การที่เกี่ยวข้องกับการเช่าคลังสิ นค้า อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่  ถึง  ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 560 และ 559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ น
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
560
2
จ่ายชําระ
ภายใน  ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน  ปี

16
16

0
9

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
560
2
15
16

1
9
3
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. ภาระคํา้ ประกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันที่สาํ คัญคงค้างอยู่ ณ วันที่  ธันวาคม 2 ดังต่อไปนี้
2.2. หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยู่เป็ นจํานวน 43 ล้านบาท (29: 4
ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิบางประการตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั ฯ เพื่อ
คํ้าประกันการจ่ายชําระค่าสิ นค้าให้กบั เจ้าหนี้
2.2.2 หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่เป็ นจํานวน 11 ล้านบาท (29: 11
ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
. ภาระผูกพันอืน่
ณ วันที่  ธันวาคม 2 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ .3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (29: 1.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
.4 สั ญญาบริการอืน่
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเข้าทําสัญญาร่ วมในโครงการห้องประชุมอัจฉริ ยะ (Agreement for supply of equipment,
software, and services for intelligent meeting solution) กับบริ ษ ัท ทรู ยูนิ เวอร์ แ ซล คอนเวอร์ เจ้นซ์ จํา กัด
(TUC) และ Dosanet Company Limited ซึ่ งตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ (Dosanet) โดยสัญญามีระยะเวลา 2
ปี
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่  กุมภาพันธ์ 23 ถึง วันที่  กุมภาพันธ์ 2 และสามารถต่ออายุสัญญา
ได้อตั โนมัติ  ปี หากไม่มีผใู ้ ดบอกเลิกสัญญา ปั จจุบนั ยังไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ได้ลงทุนในอุปกรณ์ท้ งั หมด รวมทั้งทําประกันภัยในทรัพย์สินดังกล่าวในวงเงิน  ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่าย
ที่จะต้องจ่ายให้แก่ TUC ในอัตราปี ละ . ล้านบาท และจ่ายค่าอบรมให้กบั Dosanet เป็ นจํานวน .2 ล้าน
บาท โดย TUC เป็ นผูด้ ูแลค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการเชื่อมโยงอินเทอร์ เน็ตเพื่อติดตั้งระบบ I-Meeting Solution
และจัดหาลูกค้า และ Dosanet เป็ นผูจ้ ดั หาโปรแกรมและผูเ้ ชี่ยวชาญในระบบ I-Meeting Solution โดยมีการ
แบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่ วนรายได้ตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
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. ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนีส้ ิ นทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินรวม
ระดับ 
ระดับ 3

รวม



-

-



-

16

-

16

-

4

-

4
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนีส้ ิ นทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 
ระดับ 3

รวม

-

16

-

16

-

4

-

4

30. เครื่องมือทางการเงิน
30. นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้น จากสถาบัน การเงิ น เจ้า หนี้ การค้า และเจ้า หนี้ อื่ น และหนี้ สิ น ตามสัญญาเช่ า ซื้ อ บริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หาร
ควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจึ งไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้
สิ นเชื่ อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ มีการกระจุ กตัวเนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ฐานของลูกค้าที่
หลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้
สิ นเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ณ วันที่  ธันวาคม 2 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อ
วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่  ธันวาคม 260
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

มากกว่า 1
ถึง  ปี

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

53.0
-

11.4
93.4
.1

54.4
93.4
.1

0.10 - 1.5
-

-

-

53.0

991.9

1,5.9

-

-

4.

-

4.

1.05 - 3.

1.1

.

-

363.4
-

363.4
3.3

-

1.1

.

4.

363.4

49.5

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

3.1 - .05
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่  ธันวาคม 29
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

มากกว่า 1
ถึง  ปี

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

56.
-

4.
3.
113.9

5.0
3.
113.9

-

-

56.

91.3

1,459.1

0.0

-

39.4

-

459.4

1.30 - 3.10

0.6

1.4

-

351.9
0.

351.9
.

-

0.6

1.4

39.4

35.1

13.5

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

0. - 1.3
-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

4.01 - .50

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่  ธันวาคม 260
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

มากกว่า 1
ถึง  ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

31.0
-

0.
64.1

31.
64.1

0.10 - 1.5
-

-

-

31.0

64.3

915.3

-

-

9.6

-

9.6

1.65 - 3.

0.4

1.4

-

31.4
-

31.4
1.

-

0.4

1.4

9.6

31.4

61.

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

3.1
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่  ธันวาคม 29
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

มากกว่า 1
ถึง  ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

-

-

6.4
-

0.
615.4

6.6
615.4

-

-

6.4

615.6

.0

0.0
-

-

15.3
-

311.6

65.3
311.6

0.0

-

15.3

311.6

56.9

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
. - .7
-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

.9 - .45
-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้า
เป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
ณ วันที่  ธันวาคม 2 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่  ธันวาคม
560
2
(ล้าน)
(ล้าน)
10.
.9
0.09
0.09

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่  ธันวาคม
260
29
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
3.4
36.005
39.393
3.136

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่  ธันวาคม
560
2
(ล้าน)
(ล้าน)
10.0
5.3

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่  ธันวาคม
260
29
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
3.4
36.005
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ณ วันที่  ธันวาคม 2 และ 2 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
จํานวนที่ซ้ือ
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวนที่ซ้ือ
560 2
560
2
(ล้าน) (ล้าน)
(บาทต่อหน่วย
(บาทต่อหน่วย
เงินตราต่างประเทศ) เงินตราต่างประเทศ)
9.4
6.43
3.45 - 33.51
34.63 - 36.
0.04
0.0
3.55 - 39.01
3.99 - 3.0
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนที่ซ้ือ
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวนที่ซ้ือ
560 2
560
2
(ล้าน) (ล้าน)
(บาทต่อหน่วย
(บาทต่อหน่วย
เงินตราต่างประเทศ) เงินตราต่างประเทศ)
9.16
5.46
3.45 - 33.51
34.63 - 36.

วันครบกําหนดตามสัญญา
560
2

ม.ค. 61 - ก.ค. 61
ม.ค. 61

ก.พ. 60 - ก.ค. 60
ม.ค. 60 - ก.พ. 60

วันครบกําหนดตามสัญญา
560
2

ม.ค. 61 - ก.ค. 61

ก.พ. 60 - ก.ค. 60

30. มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกูย้ ืมมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นเงิ นลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย ซึ่งบริ ษทั ฯได้แสดงมูลค่ายุติธรรมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้แสดงมูลค่ายุติธรรมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
31.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ
สนับ สนุ น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯและเสริ ม สร้ า งมู ล ค่ า การถื อ หุ ้น ให้ กับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น โดย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 560 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ .7:1 (559: 0.:1) และเฉพาะของบริ ษทั ฯมี
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.9:1 (559: 0.9:1)
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รายงานประจำ�ปี 2560

32. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
2. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 21 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ /2 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเรื่ อง
ดังต่อไปนี้:
-

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 

-

การเพิ่ ม /ลดทุ น เรื อ นหุ ้น และการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจํา ปี 560 ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 3

3. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 21 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิ ท จํากัด (มหาชน)
(บริ ษทั ย่อย) ครั้งที่ /21 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่ องดังต่อไปนี้
-

พิจารณาอนุ มตั ิการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั เนเชอรัล กิ๊ฟ โซไซตี้ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) เป็ นจํานวนเงิน
3. ล้านบาท เพื่อดํารงอัตราส่ วนในการถือหุ น้ คงเดิม เนื่องจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีแผนการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท (หุ น้ สามัญจํานวน 10,000 หุ น้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 100 บาท)
เป็ น 5 ล้านบาท (หุน้ สามัญจํานวน 50,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 100 บาท)

-

ให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
จากกําไรของปี 560 รวมเป็ นจํานวนเงิน 5.0 ล้านบาท

3.3 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ /2 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากกําไร
ของปี 2 ในอัตราหุน้ ละ . บาท รวมเป็ นเงินประมาณ . ล้านบาท
3. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 21
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