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·ÕèÍÍ¡ãËÁ‹ ©ºÑºÅ§ÇÑ¹·Õè 22 ÁÕ¹Ò¤Á 2543 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµ‹Ò§æ ¢Í§ºÃÔÉÑ·ÁÕ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
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                        ª×èÍ-Ê¡ØÅ	                   µÓáË¹‹§	           ¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹·Õè¶×ÍÍÂÙ‹ã¹ºÃÔÉÑ·(Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ËØŒ¹)

   

                                                                                      1 Á.¤.51*      31 ¸.¤.51     à»ÅÕèÂ¹á»Å§

    1.     ¹ÒÂ·ÇÕ  ºØµÃÊØ¹·Ã           	    »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

                                                        áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ	    0.00             0.00               -

    2.     ¹ÒÂÇÔÃÑª  ÊØÇÃÃ³¹ÀÒÈÃÕ	              ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ	    0.00             0.00               -

    3.     ¹Ò§¡Ò ¨¹Ò  ÊØÇÃÃ³¹ÀÒÈÃÕ	                  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ	            336.60          336.60               -

    4.     ¹Ò§ÊÒÇÊØ¸Ô´Ò  ÊØÇÇÃ³¹ÀÒÈÃÕ	         ¡ÃÃÁ¡ÒÃ	               6.60            6.60                -

    5.     ¹Ò§ÊÒÇ»•ÂÐ¹Ñ¹·•  ÊØÇÃÃ³¹ÀÒÈÃÕ	         ¡ÃÃÁ¡ÒÃ   	              6.60            6.60                -

    6.     ¹Ò§ÊÒÇ»•ÂÐ´Ò  ÊØÇÃÃ³¹ÀÒÈÃÕ	         ¡ÃÃÁ¡ÒÃ	               6.60            6.60                -

    7.     ¹ÒÂ¾ÕÃ¾Å  ÊØÇÃÃ³¹ÀÒÈÃÕ	                    ¡ÃÃÁ¡ÒÃ	               6.60            6.60                -

    8.     ¹ÒÂ¾ÕÃà¨µ  ÊØÇÃÃ³¹ÀÒÈÃÕ	                    ¡ÃÃÁ¡ÒÃ	               6.60            6.60                -

    9.     ¹ÒÂÍÒ¹¹·•  »ÇÕ³ÇÑ²¹•	                    ¡ÃÃÁ¡ÒÃ	               0.00            0.00                -

   10.     ´Ã.à¢ÕÂ¹  Ç§È•ÊØÃÕÂ•	                    ¡ÃÃÁ¡ÒÃ	               0.00            0.00                -

   11.     ¹ÒÂ¹¾¾Ã  à·¾ÊÔ·¸Ò	         »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

                                                       áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ	     0.00            0.00               -

   12.    ¹ÒÂ¾ÙÅÈÑ¡´Ôì  µÑ¹ÊÔ·¸Ô¾Ñ¹¸•	             ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

                                                       áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ	     0.00            0.00               -

   13.    ¹ÒÂÇÃ¾¨¹•  ÍØªØä¾ºÙÅÂ•Ç§È•	            ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

                                                       áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ	     0.00            0.00               -

â´ÂÁÕ ¹Ò§ÊÒÇ¨Ñ¹·Ã•̈ ÔÃÒ ¨ØÅ¸ÕÃÐ à»š¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

(*) »ÃÑº¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹µÒÁÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹·ÕèµÃÒäÇŒ (¾ÒÃ•) ¨Ò¡ 1 ºÒ· µ‹Í ËØŒ¹ à»š¹ 0.25 ºÒ· µ‹Í ËØŒ¹ 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)  
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ
ท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา 

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ยูเนี่ยน 
ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
 

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

(นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 



บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย : บาท)
                                              งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 77,549,920.28     108,148,560.30        63,989,218.28       72,012,055.63         
เงินลงทุนระยะสั้น 6 1,030,818.48      1,007,074.75            -                        -                          
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 7 506,506,024.36   660,161,997.42        460,065,815.63     608,706,152.87       
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-บริษัทยอย 5.1 -                      -                           14,872,791.64       35,649,734.86         
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 8 97,015,655.08     165,878,782.27        69,971,090.04       125,640,819.42       
ลูกหนี้กรมสรรพากร 2,676,993.30      3,842,424.69            -                        -                          
เงินรอชดเชยจากบริษัทประกันภัย 9 -                      1,200,000.00            -                        1,200,000.00           
เงินทดรองจาย -                      1,132,243.00            368,740.00            1,132,243.00           
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,768,787.71      2,793,043.61            1,329,974.36         2,417,002.06           
                รวมสินทรัพยหมุนเวียน 686,548,199.21   944,164,126.04        610,597,629.95     846,758,007.84       

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 10 203,037.00         302,799.00               -                        -                          
เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                      -                           93,034,500.00       90,242,300.00         
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 12 194,227,823.37   189,899,997.35        96,600,330.20       100,168,477.35       
ที่ดินรอการพัฒนา 13 13,959,000.00     13,959,000.00          13,959,000.00       13,959,000.00         
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,571,273.68      2,393,794.22            1,200,600.00         1,885,014.00           
                รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 209,961,134.05   206,555,590.57        204,794,430.20     206,254,791.35       
                     รวมสินทรัพย 896,509,333.26   1,150,719,716.61     815,392,060.15     1,053,012,799.19    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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3
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 14 223,147,819.65   327,472,784.92        188,645,473.67     274,177,373.63       
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 322,766,033.97   490,888,611.55        317,266,747.86     482,065,052.98       
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย-บริษัทยอย 5.1 -                      -                           670,950.99            1,131,311.00           
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 15 5,832,336.59      7,596,721.29            4,774,024.06         6,539,413.56           
เจาหนี้และตั๋วเงินจายอ่ืน 6,483,209.66      11,033,990.95          5,603,756.06         9,355,875.99           
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 5,442,683.85      8,647,757.62            4,440,192.59         4,969,018.96           
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 7,672,229.59      5,929,779.83            4,348,481.53         3,955,000.48           
               รวมหนี้สินหมุนเวียน 571,344,313.31   851,569,646.16        525,749,626.76     782,193,046.60       

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว-สุทธิ 15 7,177,395.66      10,353,943.53          6,490,335.18         9,075,394.29           
               รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,177,395.66      10,353,943.53          6,490,335.18         9,075,394.29           
                    รวมหนี้สิน 578,521,708.97   861,923,589.69        532,239,961.94     791,268,440.89       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนของผูถือหุน
ทุ ื หุนนเรอน 16
    ทุนจดทะเบียน

  หุนสามัญ    165,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                      165,000,000.00        -                        165,000,000.00       
  หุนสามัญ 1,210,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท 302,500,000.00   -                           302,500,000.00     -                          

    ทุนที่ออกและชําระแลว
  หุนสามัญ    165,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                      165,000,000.00        -                        165,000,000.00       
  หุนสามัญ    660,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท 165,000,000.00   -                           165,000,000.00     -                          

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 46,680,000.00     46,680,000.00          46,680,000.00       46,680,000.00         

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการ
  ภายใตการควบคุมเดียวกัน  3,730,313.34      3,730,313.34            -                        -                          

ส ิ ุ ตี าสิ ั  ิ่ม  วนเกนทนจากการ ราค นทรพยเพ 11,058,112.14     11,058,112.14          11,058,112.14       11,058,112.14         

ผลสะสมจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 3,172.68             -                           -                        -                          
กํ สาไร ะสม 17
    จัดสรรแลว

  สํารองตามกฎหมาย 16,500,000.00     16,500,000.00          16,500,000.00       16,500,000.00         
    ยังไมไดจัดสรร 75,016,026.13     45,827,701.44          43,913,986.07       22,506,246.16         

     รวมสวนของผูถือหุน 317,987,624.29   288,796,126.92        283,152,098.21     261,744,358.30       
          รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 896,509,333.26   1,150,719,716.61     815,392,060.15     1,053,012,799.19    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย : บาท)

                                              

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายไดจากการขาย 2,533,082,662.65   2,135,447,642.85   2,306,709,609.56   1,974,582,749.76   

ตนทุนขาย (2,292,117,119.14) (1,944,107,757.87) (2,112,648,825.11) (1,826,722,913.35)

กําไรขั้นตน 240,965,543.51      191,339,884.98      194,060,784.45      147,859,836.41      

รายไดจากเงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                         -                         -                         5,046,000.00         

รายไดอ่ืน  3,839,479.65         4,857,714.27         3,539,773.59         3,745,556.38         

คาใชจายในการขายและบริหาร (159,509,419.44) (129,912,890.68) (127,124,005.58) (104,986,547.87)

คาตอบแทนกรรมการ (4,350,000.00) (4,315,000.00) (4,350,000.00) (4,315,000.00)

ตนทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจาย (18,519,408.32) (12,196,444.85) (15,329,356.17) (9,136,717.11)

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 62,426,195.40       49,773,263.72       50,797,196.29       38,213,127.81       

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 18 (15,087,870.71) (12,633,263.37) (11,239,456.38) (7,407,539.59)

กําไรสุทธิ 47,338,324.69       37,140,000.35       39,557,739.91       30,805,588.22       

กําไรตอหุน 0.07                       0.06                       0.06                       0.05                       

จํานวนหุนสามัญ (หนวย : หุน) 660,000,000          660,000,000          660,000,000          660,000,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จากด (มหาชน) และบริษทยอย

งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผูถอหุน

สาหรบปสนสุดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม

(หนวย : บาท)

ทนเรือนหุน สวนเกน สวนเกนจากการปรบั สวนเกนทน ผลสะสมจากการ กาไรส ม รวมะส

ทออกและชําระแลว มลคาหน โครงสรางภายในกจการ จากการตีราคา แปลงคาเงินตรา จัดสรรแลว ยงไมไดจดสรร

หมายเหตุ สามัญ ภายใตการควบคุมเดียวกน สนทรัพยเพิ่ม ตางประเทศ สารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2550 165,000,000.00       46,680,000.00   3,730,313.34                     11,058,112.14   -                      12,776,000.00         15,711,701.09     254,956,126.57   

สารองตามกฎหมาย -                          -                    -                                    -                    -                      3,724,000.00           (3,724,000.00) -                      

เงินปนผลจาย 17 -                          -                    -                                    -                    -                      -                          (3,300,000.00) (3,300,000.00)

กําไรสทธสาหรบป -                          -                    -                                    -                    -                      -                          37,140,000.35     37,140,000.35     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนวาคม 2550 165,000,000.00       46,680,000.00   3,730,313.34                     11,058,112.14   -                      16,500,000.00         45,827,701.44     288,796,126.92   

ผลสะสมจากการแปลงคางบการเงน -                          -                    -                                    -                    3,172.68              -                          -                      3,172.68              

รายการที่ยงไมรบรในงบกาไรขาดทุน 165,000,000.00       46,680,000.00   3,730,313.34                     11,058,112.14   3,172.68              16,500,000.00         45,827,701.44     288,799,299.60   

เงินปนผลจาย 17 -                          -                    -                                    -                    -                      -                          (18,150,000.00) (18,150,000.00)

กําไรสทธสาหรบป -                          -                    -                                    -                    -                      -                          47,338,324.69     47,338,324.69     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนวาคม 2551 165,000,000.00       46,680,000.00   3,730,313.34                     11,058,112.14   3,172.68              16,500,000.00         75,016,026.13     317,987,624.29   

หมายเหตุประกอบงบการเงนเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3
4



(หนวย : บาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกิน สวนเกินทุน รวม

ที่ออกและชําระแลว มูลคาหุน จากการตีราคา จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุ สามัญ สินทรัพยเพิ่ม สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 165,000,000.00       46,680,000.00  11,058,112.14    12,776,000.00        (1,275,342.06) 234,238,770.08  

สํารองตามกฎหมาย -                          -                   -                      3,724,000.00          (3,724,000.00) -                      

เงินปนผลจาย 17 -                          -                   -                      -                          (3,300,000.00) (3,300,000.00)

กําไรสุทธิสําหรับป -                          -                   -                      -                          30,805,588.22   30,805,588.22    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 165,000,000.00       46,680,000.00  11,058,112.14    16,500,000.00        22,506,246.16   261,744,358.30  

เงินปนผลจาย 17 -                          -                   -                      -                          (18,150,000.00) (18,150,000.00)

กําไรสุทธิสําหรับป -                          -                   -                      -                          39,557,739.91   39,557,739.91    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 165,000,000.00       46,680,000.00  11,058,112.14    16,500,000.00        43,913,986.07   283,152,098.21  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย : บาท)

                                              
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 62,426,195.40     49,773,263.72     50,797,196.29     38,213,127.81     

ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

รายไดเงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                      -                      -                      (5,046,000.00)

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - ลูกหนี้การคา(โอนกลับ) 215,348.20 (189,395.57) 172,630.00 (189,395.57)

ขาดทุนจากมูลคาราคาทุนของสินคาสูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับ

   และสินคาเสียหาย 2,884,138.58      22,317.06           2,495,170.85      63,459.85           

คาเสื่อมราคา 22,364,126.07     17,136,529.98     16,876,621.90     14,076,253.07     

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (386,890.40) (99,660.22) (2,718.86) (115,969.14)

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 2,397.11             (1,359,879.85) (50,670.92) (1,080,329.07)

ดอกเบี้ยจาย 18,519,408.32     12,196,444.85     15,329,356.17     9,136,717.11      

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน 106,024,723.28   77,479,619.97     85,617,585.43     55,057,864.06     

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 153,451,013.63   (129,813,962.95) 148,467,707.24   (111,075,791.30)

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-บริษัทยอย -                      -                      20,776,943.22     (24,725,152.56)

สินคาคงเหลือ 65,978,988.61     (51,140,508.81) 53,174,558.53     (37,840,974.12)

ลูกหนี้กรมสรรพากร 1,165,431.39      (3,773,881.76) -                      68,542.93           

เงินทดรองจาย 1,132,243.00      (1,119,129.50) 763,503.00         (1,132,243.00)

เงินรอชดเชยจากบริษัทประกันภัย 1,200,000.00      -                      1,200,000.00      -                      

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,049,139.34      (530,127.46) 1,087,027.70      (1,311,058.30)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (577,113.68) (1,658,374.00) (357,200.00) (1,507,614.00)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย (168,170,959.45) 2,938,188.50      (164,846,686.99) (4,933,348.55)

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย-บริษัทยอย -                      -                      (460,360.01) 621,477.40         

เจาหนี้และตั๋วเงินจายอ่ืน (4,739,850.29) 3,699,543.00      (3,752,119.93) 3,863,016.74      

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1,843,683.06      (138,806.87) (88,204.73) 333,033.51         

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 158,357,298.89   (104,057,439.88) 141,582,753.46   (122,582,247.19)

จายดอกเบี้ยจาย (18,620,641.62) (11,246,902.58) (14,847,670.39) (8,670,773.96)

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (18,317,827.92) (10,303,636.28) (11,768,282.75) (7,781,981.20)

     เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 121,418,829.35   (125,607,978.74) 114,966,800.32   (139,035,002.35)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย : บาท)
                                              

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น (23,743.73) (38,361.06) -                      -                      

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินใหกูยืมแกพนักงาน 99,762.00           (161,469.00) -                      -                      

ลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย -                      -                      (2,792,200.00) (20,000,000.00)

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                      -                      -                      5,046,000.00      

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (22,344,479.17) (49,612,253.02) (8,821,466.17) (13,328,922.57)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,529,721.06      562,781.31         2,944.86             149,532.71         

ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน 358,020.22         9,327,642.91      -                      9,339,262.75      

     เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (20,380,719.62) (39,921,658.86) (11,610,721.31) (18,794,127.11)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (104,289,369.28) 170,887,879.77   (85,432,847.17) 148,214,189.66   
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว (9,200,553.15) (7,300,397.58) (7,796,069.19) (6,088,510.05)
จายเงินปนผล (18,150,000.00) (3,300,000.00) (18,150,000.00) (3,300,000.00)

     เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (131,639,922.43) 160,287,482.19   (111,378,916.36) 138,825,679.61   
เพิ่มขึ้นในผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 3,172.68             -                      -                      -                      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง-สุทธิ (30,598,640.02) (5,242,155.41) (8,022,837.35) (19,003,449.85)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 108,148,560.30   113,390,715.71   72,012,055.63     91,015,505.48     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 77,549,920.28     108,148,560.30   63,989,218.28     72,012,055.63     

ขอมูลเปดเผยเพิ่มเติม
1. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด มีดังนี้

-  ซื้อสินทรัพยโดยการทําสัญญาเชาระยะยาว 5,301,234.58      10,863,738.32     4,487,234.58      9,303,738.32      
-  ซื้อสินทรัพยโดยยังไมไดจายชําระ 189,069.00         732,628.42         -                      -                      
-  ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเชาระยะยาวโดยโอนจากบัญชีเงินมัดจํา 1,041,614.00      1,791,775.70      1,041,614.00      1,791,775.70      
-  เงินรอชดเชยจากบริษัทประกันภัยโดยยังไมไดรับชําระ -                      1,200,000.00      -                      1,200,000.00      
-  โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ -                      38,220,000.00     -                      -                      
-  โอนกลับรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้การคา -                      786,619.50         -                      726,619.50         
-  จัดสรรสํารองตามกฎหมายจากกําไรสะสม -                      3,724,000.00      -                      3,724,000.00      

2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
เงินสด 195,102.73         160,478.50         150,000.00         150,000.00         
เงินฝากกระแสรายวัน 376,486.16         414,820.98         264,574.90         276,543.47         
เงินฝากออมทรัพย 76,978,331.39     107,573,260.82   63,574,643.38     71,585,512.16     
                                       รวม 77,549,920.28     108,148,560.30   63,989,218.28     72,012,055.63     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

1. ขอความทั่วไป 
 

บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามทะเบียนเลขที่ 0105524011161 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2524 และ
จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ทะเบียน บมจ. เลขที่ 0107548000391 
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 728 อาคารยูเนี่ยนเฮาส ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจนําเขาสงออกและจําหนายเคมีภัณฑ 

 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหประกาศใชแลว และตามขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายบัญชี 
 

2.2 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 9/2550 ฉบับท่ี 38/2550 ฉบับท่ี 62/2550 

และฉบับที่ 86/2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 
 

ก) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในป 2551 
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 51 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
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ข) มาตรฐานการบัญชีท่ีผลบังคับใชในป 2552 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่

ยกเลิก 
 

   จากการบังคับใชมาตรฐานขางตนฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลว เห็นวาไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

 

2.3 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งหลักการบัญชี
ท่ีใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศอื่น และเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน 
บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย เพื่อวัตถุประสงค
ของการรายงานภายในประเทศ 

 

2.4 งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดจัดประเภทบัญชีใหมจากบัญชี
เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกันไปเปนบัญชีเงินลงทุนระยะสั้น จํานวน 1.01 ลานบาท เพื่อประโยชนใน
การเปรียบเทียบกับงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิ
หรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว 

 
3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
 

3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
- รายไดจากการขายแสดงมูลคาของสินคาท่ีไดสงมอบตามราคาในใบกํากับสินคาซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
- รายไดจากการบริการ รับรูรายไดเมื่อการใหบริการเสร็จสิ้น 
- เงินปนผลรับรูรายไดเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
- รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยกระแสรายวัน
และประจําไมเกิน 3 เดือนที่ไมติดภาระผูกพัน 

3.3 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณขึ้นจากการ
คํานวณอัตรารอยละตามอายุหนี้ท่ีคงคางของยอดลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ณ วันสิ้นงวด และพิจารณาจากลูกหนี้
แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ 

3.4 สินคาคงเหลือ บันทึกดวยราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอนสุทธิดวยคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 
(ถามี) ซึ่งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพพิจารณาจากสินคาลาสมัยและเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นจริงหรือมูลคาสุทธิท่ี
จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิดวยคาเผื่อการดอยคา
สะสม(ถามี) และจะบันทึกรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเมื่อจําหนายเงินลงทุน
หรือเงินลงทุนเกิดการดอยคา 
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3.6 ท่ีดิน ณ วันเริ่มรายการบันทึกบัญชีตามราคาทุนและเลือกที่จะตีราคาใหมโดยแสดงดวยมูลคายุติธรรมจาก
ผูประเมินราคาอิสระและสุทธิดวยคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย เมื่อเกิดขอบงช้ีการดอยคา ซึ่งบริษัทฯ 
และบริษัทยอยมีนโยบายท่ีจะใหผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาทรัพยสินดังกลาว และในระหวางนี้
หากมีปจจัยอื่นใดที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาทรัพยสิน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะใหมีการ
ประเมินราคาใหมในปนั้น ๆ สวนที่เพิ่มข้ึนของราคาที่ประเมินใหมจะถือเปนสวนเกินทุนจากการตีราคา
ทรัพยสินในสวนของผูถือหุน สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหมจากราคาทุนจะถือเปนรายการ
ขาดทุนจากการตีราคาทรัพยสินลดลงในงบกําไรขาดทุน 

 

3.7 อาคารและอุปกรณ ณ วันเริ่มรายการบันทึกบัญชีตามราคาทุนและแสดงรายการสุทธิดวยคาเสื่อมราคา
สะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม(ถามี) โดยคาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณดังนี้ 
- อาคารและสวนปรับปรุงอาคารเชา 20 ป 
- เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 3-5 ป 
- อุปกรณไฟฟาและเครื่องมือเครือ่งใช 5 ป 
- ยานพาหนะ 5 ป 
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน งานระหวางกอสราง และสินทรัพยระหวางทาง 
 

3.8 ท่ีดินรอการพัฒนา บันทึกมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุนสุทธิดวยคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) 
 

3.9 การดอยคาของสินทรัพย โดยทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทําการประเมินวามีขอบงช้ี 
ซึ่งแสดงวาสินทรัพยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทําการ
ประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย และหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคา
สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวา
จะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 

 

3.10 สัญญาเชาระยะยาว 
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาซื้อเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบดุล

ดวยจํานวนเทากับราคายุติธรรมของทรัพยสินที่เชา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา หรือมูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซึ่งอัตราคิดลดที่ใชคํานวณมูลคา
ปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายตามสัญญาเชาใชอัตราดอกเบี้ยท่ีระบุในสัญญาเชา ตนทุนแรกเริ่มท่ี
เกี่ยวของโดยตรงไดรวมอยูในราคาทุนของสินทรัพย คาเชาท่ีจายชําระจะปนสวนเปนสวนของคาใชจาย
ทางการเงินและสวนท่ีไปลดเงินตน คาใชจายทางการเงินจะปนสวนไปสูงวดตาง ๆ ตลอดอายุสัญญาเชา 
เพื่อใหดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ท่ีคงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงที่ นโยบายการตัดคาเสื่อมราคา
ของสินทรัพยท่ีเชาสอดคลองกับนโยบายที่ใชกับสินทรัพยท่ีเสื่อมคาไดท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยเปน
เจาของ 
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3.11 สัญญาเชาดําเนินงาน ในการเชาสินทรัพยซึ่งความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยท่ีเชาเปนของผูใหเชาได
จัดประเภทเปนการเชาดําเนินงาน คาเชาท่ีจายภายใตการเชาดําเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายภายใตอายุ
สัญญาเชา 

 

3.12 บริษัทฯ และบริษัทยอย จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพัน
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพัน
ดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวน
ท่ีตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หากคาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไปตามประมาณ
การหนี้สินท้ังหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพย
แยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ และแสดงคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับ
ประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิจากจํานวนรายจายที่จะไดรับคืนที่รับรูไว 

 

3.13 สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน เกิดจากผลตางระหวางเงินที่จายซื้อ
บริษัทยอยกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอย (ราคาตามบัญชี) ซึ่งแสดงใน
สวนของผูถือหุน โดยสวนเกินดังกลาวจะลดลงหากบริษัทฯ จําหนายหรือลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอย 

 

3.14 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือ
ของสินทรัพย และหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันนั้น ผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 

3.15 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ และบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจ

ควบคุมบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือ
ทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทยอย  นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม 
และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารท่ีสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชักจูงหรืออาจชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคล
ดังกลาว และกิจการที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม 

 

3.16 บริษัทฯ และบริษัทยอยจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ได
กําหนดการจายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยและไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาว
ไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ และบริษัทยอย เงินจายสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอยมิไดตั้งหนี้สิน สําหรับผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย 
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3.17 ภาษีเงินไดนิติบุคคลจะรับรูเปนคาใชจาย เมื่อมีภาระตองเสียภาษี 
 

3.18 กําไรตอหุน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิ ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามระยะเวลาที่ออกหุน
ในระหวางป 

 

3.19 เครื่องมือทางการเงิน 
  สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบดุล ประกอบดวยเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และเจาหนี้การคา ลูกหนี้และเจาหนี้อื่น เงินใหกูยืมและเงินกูยืม นโยบายการบัญชี
ท่ีสําคัญ และเกณฑการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไดเปดเผยไวใน
นโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวของแลว  

  สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนการปองกันความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ
จะไดรับหรือตองจายชําระ กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนเมื่อมีการจายชําระ 

 

3.20 การประมาณการทางบัญชี ในการจัดทํางบการเงินใหเปนหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปฝายบริหารอาจตอง
ใชการประมาณและการตั้งสมมติฐานซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดังนั้นผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

 
4. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

4.1 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ดังตอไปนี้ 

ชื่อกิจการ ประเภทกิจการ จัดตั้งขึ้นในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน 
(รอยละ) 

   2551 2550
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด จําหนายเคมีภัณฑและรับบริการบรรจุ จัดเก็บและขนสารเคมี ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ยูเน่ียน อินทราโก จํากัด นําเขาสงออกและจําหนายเคมีภัณฑ ไทย 99.99 99.99 
Multi Kross Operation Limited นําเขาสงออกและจําหนายเคมีภัณฑ สาธารณรัฐประชาชนจีน* 99.99 - 

* เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน    
 

  งบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ ซึ่งถือเปนหนวยงานตางประเทศโดยการจัดทํางบการเงินรวม 
ไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ 

- สินทรัพยและหนี้สิน แปลงคาดวยอัตราปด ณ วันสิ้นงวด 
- รายไดและคาใชจาย แปลงคาดวยอัตราถัวเฉลี่ย 
- ทุนเรือนหุน แปลงคาดวยอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ  
 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินดังกลาว แสดงไวในสวนของผูถือหุน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบการเงินของ Multi Kross Operation Limited ไดจัดทําข้ึนโดยฝายบริหาร

ของบริษัทยอย ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ตามรายงานลงวันที่ 22 มกราคม 2552 
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โดยบริษัทดังกลาวยังไมดําเนินพาณิชยกิจ และงบการเงินมีสินทรัพยรวมเปนเงิน 0.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
0.04 ของสินทรัพยรวมในงบดุลรวม 

4.2 บริษัทยอย เปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษัทฯ มีอํานาจควบคุม
ท้ังทางตรงและทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้นเพื่อใหไดมาซึ่ง
ประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมของกลุมบริษัท
ฯ นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

4.3 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทยอย สิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) 
4.4 เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 99 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯ คํานวณเงินลงทุน

ในบริษัทยอยเสมือนหนึ่งถือหุนรอยละ 100 
4.5 งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ

การบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 
4.6 ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตลอดจนยอดเงินลงทุนในบริษัท

ยอยในบัญชีของบริษัทฯ และทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกในขั้นตอนการจัดทํางบการเงินรวมแลว 
 

5. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทยอย บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุนกลุม
เดียวกัน หรือมีกรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย และ
บุคคลที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้ 

 

5.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน
(หนวย :  บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
 ความสัมพันธ 2551 2550 2551 2550

-  ลูกหนี้การคา      
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด บริษัทยอย - - 1,532,288.59 4,393,944.30 
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทยอย - - 12,843,417.29 31,255,790.56 

รวมลูกหนี้การคา  - - 14,375,705.88 35,649,734.86 
-  ต๋ัวเงินรับ      

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด บริษัทยอย - - 497,085.76 - 
รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ  - - 14,872,791.64 35,649,734.86 

-  ต๋ัวเงินรับอ่ืน      
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด บริษัทยอย - - - 102,125.00 

-  เงินทดรองจาย      
Multi Kross Operation Limited บริษัทยอย - - 368,740.00 - 

-  มูลคาการขายสินทรัพยใหแก      
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทยอย - - 271,500.00 420,000.00 
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(หนวย :  บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 ความสัมพันธ 2551 2550 2551 2550

-  มูลคาการซื้อสินทรัพยจาก      
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทยอย - - 1,516,214.40 - 

      

-  เจาหนี้การคา      
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด บริษัทยอย - - 498,347.15 47,187.00 
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทยอย - - 114,403.84 1,033,192.00 

รวมเจาหนี้การคา  - - 612,750.99 1,080,379.00 
      

-  ตั๋วเงินจาย      
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด บริษัทยอย - - - 50,932.00 
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทยอย - - 58,200.00 - 

รวมตั๋วเงินจาย  - - 58,200.00 50,932.00 
รวมเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย  - - 670,950.99 1,131,311.00 

    

-  เจาหนี้และตั๋วเงินจายอื่น    
บริษัท เฟสททราโก จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกนั 632,351.40 791,669.36 218,184.56 191,289.04 

 

5.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน
(หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ความสัมพันธ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
  2551 2550 2551 2550

-  มูลคาการขายสินคาใหแก      
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด บริษัทยอย - - 8,937,176.60 9,815,115.00 
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทยอย - - 53,524,914.73 60,156,636.50 

  - - 62,462,091.33 69,971,751.50 
      

-  รายไดอื่น      
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด บริษัทยอย - - 827,187.00 1,290,000.00 
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทยอย - - 426,000.00 303,550.00 
  - - 1,253,187.00 1,593,550.00 
      

-  มูลคาการซื้อสินคาจาก      
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด บริษัทยอย - - 823,611.00 346,200.00 
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทยอย - - 779,654.28 1,349,720.00 

  - - 1,603,265.28 1,695,920.00 
      

-  มูลคาการเชาอาคารสํานักงานจาก      
บริษัท เฟสททราโก จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกนั 3,319,680.00 3,176,640.00 2,150,400.00 2,150,400.00 
      

-  คาไฟฟาจายแก      
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 521,813.88 472,400.00 288,056.00 255,560.00 บริษัท เฟสททราโก จํากัด 
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รายการซื้อ-ขายสินคาระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอยเปนไปตามราคาที่ใกลเคียงกับที่คิดกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งสูงกวาราคาทุน 

รายการซื้อและขายสินทรัพยระหวางกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 คิดกําไรขั้นตน
อัตรารอยละ 25 ของราคาทุน (ในป 2550 : เปนไปตามราคาที่ใกลเคียงราคาตลาด) 

รายไดคาเชาโกดังเปนไปตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน โดยบริษัทฯ ทําสัญญาใหเชาโกดังกับบริษัทยอย 
2 แหง มีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้ 

- ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 อัตราคาเชาเดือนละ 12,500.00 บาท 
 ซึ่งไดทําการตอสัญญาอีก 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552 โดยมี
 อัตราเชาเทาเดิม 
- ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราคาเชาเดือนละ 107,500.00 บาท ซึ่ง
ไดทําการตอสัญญาอีก 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีอัตรา
คาเชาลดลงเหลือเดือนละ 53,750.00 บาท เนื่องจากมีการลดพื้นที่การเชา 

 

คาเชาอาคารสํานักงาน (อาคารยูเนี่ยนเฮาส) และคาไฟฟาเปนไปตามสัญญาที่ตกลงรวมกันกับ
บริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ดังนี้ 

- บริษัทฯ ทําสัญญาเชาอาคารสํานักงานบริเวณชั้น 1 และ 2 มีระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 
2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 อัตราคาเชาเดือนละ 179,200.00 บาท และไดตอสัญญาอีก 3 ป 
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยมีอัตราเชาเทาเดิม 

- บริษัทยอย 2 แหง ทําสัญญาเชาอาคารสํานักงานบริเวณ ช้ัน 3 และ 5 มีระยะเวลา 3-4 ป ตั้งแต
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 
 31 ธันวาคม 2553 อัตราคาเชารวมเดือนละ 120,320.00 บาท โดยช้ัน 5 ปลอดการชําระคาเชาใน
 อัตราเดือนละ 55,680.00 บาท ตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550  
- คาไฟฟาเรียกเก็บตามที่ใชจริง 
 

5.3 ลักษณะความสัมพันธของบริษัทที่เกี่ยวของกัน
 

รายช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ เกี่ยวของโดย
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด บริษทัยอย ผูถือหุนทางตรง 
บริษัท ไลออน เอเซีย(ไทยแลนด) จํากัด บริษทัยอย ผูถือหุนทางตรง 
Multi Kross Operation Ltd. บริษทัยอย ผูถือหุนทางตรง 
บริษัท เฟสททราโก จํากัด บริษทัที่เกี่ยวของกัน บุคคลที่เกี่ยวของกัน 
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6. เงินลงทุนระยะสั้น
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ท้ังจํานวนเปนเงินลงทุนประเภทเงินฝากประจําอายุ 12 เดือน 
กับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 ตอปและ 2.38 ตอป ตามลําดับ 

 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ท้ังจํานวนเปนเงินลงทุนประเภทเงินฝากประจําอายุ 12 เดือน 
กับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 ตอปและ 2.38 ตอป ตามลําดับ 

  
7. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ7. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธ ิ

 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ แยกตามอายุหนี้คางชําระไดดังนี้ 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2551 2550 2551 2550 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับท่ีอยูในกําหนดชําระ 349,506,845.73 461,183,455.62 314,299,184.50 422,939,925.69 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับแยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระดังนี้     
- ไมเกิน  60 วัน 155,278,929.30 193,041,996.62 144,457,635.90 180,601,343.00 
- มากกวา   60 วัน ถึง 120 วัน 332,885.03 5,289,898.24 332,885.03 4,893,463.24 
- มากกวา 120 วัน ถึง 180 วัน - - - - 
- มากกวา 180 วัน ข้ึนไป 1,326,164.20 1,530,961.64 1,261,546.70 1,356,337.64 

รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 506,444,824.26 661,046,312.12 460,351,252.13 609,791,069.57 
ลูกหนี้เช็คคืน 2,342,255.88 1,183,665.08 1,955,173.28 983,063.08 
                         รวม 508,787,080.14 662,229,977.20 462,306,425.41 610,774,132.65 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,281,055.78) (2,067,979.78) (2,240,609.78) (2,067,979.78) 

                           สุทธิ 506,506,024.36 660,161,997.42 460,065,815.63 608,706,152.87 

 
8. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

 

ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2551 2550 2551 2550

สินคาสําเร็จรูป 90,815,490.71 146,867,657.30 72,684,753.47 116,236,640.69 
สินคาระหวางทาง - 11,255,681.28 - 9,622,671.31 
วัตถุดิบ 9,375,795.20 8,065,856.19 - - 

100,191,285.91 166,189,194.77 72,684,753.47 125,859,312.00 รวม 
หัก  คาเผื่อมูลคาราคาทุนของสินคา     
หัก  สูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับ (3,175,630.83) (310,412.50) (2,713,663.43) (218,492.58) 

97,015,655.08 165,878,782.27 69,971,090.04 125,640,819.42 สุทธิ 

 

 
  

          



 

9. เงินรอชดเชยจากบริษัทประกันภัย
    

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 รถบรรทุกคันหนึ่งของบริษัทฯ เกิดไฟไหมขณะบรรจุสารเคมี ซึ่งบริษัทฯ 
ไดทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่งทุนประกัน 1.20 ลานบาท โดยไดรับคืนแลวทั้งจํานวน เมื่อวันที่ 
4 มกราคม 2551 

 
10. เงินใหกูยืมแกพนักงาน
 

   ประกอบดวย 
(หนวย :  บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2551 2550
ยอดตนงวด 302,799.00 141,330.00 
เงินใหกูยืมเพิ่มขึ้นระหวางป 30,000.00 350,000.00 
เงินใหกูยืมรับคืนระหวางป (129,762.00) (188,531.00) 
ยอดปลายงวด 203,037.00 302,799.00 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินใหกูยืมแกพนักงานมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
3.50-4.00 ตอป และรอยละ 4.00 ตอป ตามลําดับ คํานวณดอกเบี้ยใหมทุกสิ้นป (Flat Rate) ซึ่งเปนไปตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทยอย 

 
เงินลงทุนในบริษัทยอย11. 

 

ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี     
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   สัดสวนรอยละ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550
ชื่อบรษิัท ทุนชําระแลว การลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน

2551 2550 2551 2550 วิธีราคาทุน เงินปนผล วิธีราคาทุน เงินปนผล 
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด 15,000 12,250 99.99 99.99 14,999,300.00  - 12,249,300.00 - 

78,000 78,000 99.99 99.99 77,993,000.00 - 77,993,000.00 5,046,000.00 บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด 
       42 - 99.99 - 42,200.00 - - - Multi Kross Operation Limited 

     93,034,500.00 - 90,242,300.00 5,046,000.00 
 

ในไตรมาส 3 ป 2551 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุนสามัญของบริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด 
จํานวน 0.10 ลานหุน มูลคาหุนละ 27.50 บาท เปนเงิน 2.75 ลานบาท ซึ่งยังคงรักษาสัดสวนการถือหุนเดิม 

 

 
  

          



 

12. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ-สุทธ ิ
 

ประกอบดวย 
 

12.1 งบการเงินรวม 
 (หนวย : บาท) 

ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองตกแตง อุปกรณไฟฟา ยานพาหนะ งานระหวางกอสราง รวม  

สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง และเคร่ืองใช และเคร่ืองมือ  และสินทรัพย   

ที่ดิน อาคารเชา สํานักงาน เคร่ืองใช  ระหวางทาง   
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ราคาทุน :         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 63,983,337.86 65,498,133.64 14,857,666.64 16,075,068.35 74,375,554.57 12,896,293.04 247,686,054.10 
ซื้อเพ่ิม 1,237.11 490,515.00 1,449,162.15 4,068,418.00 3,538,351.17 18,287,099.32 27,834,782.75 
โอนเขา - 338,434.44 - - 10,050,247.22 - 10,388,681.66 
จําหนาย - - (5,925,058.48) (1,723,826.93) (567,241.03) - (8,216,126.44) 
โอนออก - - - - - (10,388,681.66) (10,388,681.66) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 63,984,574.97 66,327,083.08 10,381,770.31 18,419,659.42 87,396,911.93 20,794,710.70 267,304,710.41 

        

สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน :         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 11,058,112.14 - - - - - 11,058,112.14 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 11,058,112.14 - - - - - 11,058,112.14 

        

คาเส่ือมราคาสะสม :        
(68,844,168.89) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (13,552,187.39) (10,756,802.95) (4,255,451.09) (40,279,727.46) - 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - (3,697,926.17) (1,399,862.94) (3,191,857.28) (14,074,479.68) - (22,364,126.07) 
จําหนาย  - - 5,922,523.01 583,574.74 567,198.03 - 7,073,295.78 

(84,134,999.18) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - (17,250,113.56) (6,234,142.88) (6,863,733.63) (53,787,009.11) - 

        

มูลคาสุทธิตามบัญชี :        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 75,041,450.00 51,945,946.25 4,100,863.69 11,819,617.26 34,095,827.11 12,896,293.04 189,899,997.35 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 75,042,687.11 49,076,969.52 4,147,627.43 11,555,925.79 33,609,902.82 20,794,710.70 194,227,823.37 

        

คาเส่ือมราคาที่อยูในงบกาํไรขาดทุน       
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550      17,136,529.98 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551      22,364,126.07 
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12.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(หนวย : บาท) 

ที่ดิน อาคารและ เคร่ืองตกแตง อุปกรณไฟฟา ยานพาหนะ งานระหวาง รวม  

 สวนปรับปรุง และเคร่ืองใช และเคร่ืองมือ  กอสรางและ   

 อาคารเชา สํานักงาน เคร่ืองใช  สินทรัพยระหวางทาง   

ราคาทุน :         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550   16,941,887.86 50,373,428.68 11,443,530.99 5,277,751.63 67,725,975.65 - 151,762,574.81 
ซื้อเพ่ิม - 230,000.00 800,425.38 1,919,046.54 308,981.61 10,050,247.22 13,308,700.75 
โอนเขา - - - - 10,050,247.22 - 10,050,247.22 
จําหนาย - - (5,922,264.09) (532,933.75) (567,241.03) - (7,022,438.87) 
โอนออก - - - -  - (10,050,247.22) (10,050,247.22) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   16,941,887.86 50,603,428.68 6,321,692.28 6,663,864.42 77,517,963.45 - 158,048,836.69 
        

สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน :         
11,058,112.14 - - - - - 11,058,112.14 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

11,058,112.14 - - - - - 11,058,112.14 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
        

คาเส่ือมราคาสะสม :        
(13,266,187.08) (9,300,334.26) (2,565,861.44) (37,519,826.82) - (62,652,209.60) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - (2,832,517.22) (762,941.87) (861,818.89) (12,419,343.92) - (16,876,621.90) 
จําหนาย  - - 5,922,107.09 532,907.75 567,198.03 - 7,022,212.87 

(16,098,704.30) (4,141,169.04) (2,894,772.58) (49,371,972.71) - (72,506,618.63) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 
        

มูลคาสุทธิตามบัญชี :        
28,000,000.00 37,107,241.60 2,143,196.73 2,711,890.19 30,206,148.83 - 100,168,477.35 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

28,000,000.00 34,504,724.38 2,180,523.24 3,769,091.84 28,145,990.74 - 96,600,330.20 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
        

คาเส่ือมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุน        
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550      14,076,253.07 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551      16,876,621.90 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ยานพาหนะในงบการเงินรวม ราคาตามบัญชี จํานวน 24.34 
ลานบาท และ 26.94 ลานบาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาตามบัญชี จํานวน 21.05 ลานบาท 
และ 23.26 ลานบาท ตามลําดับ อยูภายใตสัญญาเชาระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 15 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ในงบการเงินรวม สวนปรับปรุงอาคาร เครื่องใชสํานักงาน
บนสิทธิการเชา ราคาตามบัญชี จํานวน 13.61 ลานบาท และ 14.24 ลานบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จํานวน 11.78 ลานบาท และ 12.88 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา สินทรัพยดังกลาวตกเปน
ของผูใหเชา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 5.2 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีอุปกรณสํานักงาน และยานพาหนะในงบการเงินรวมราคาทุน 
จํานวน 17.39 ลานบาท และ 17.94 ลานบาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการราคาทุน จํานวน 15.24 ลานบาท 
และ 17.22 ลานบาท ตามลําดับ ไดตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวท้ังจํานวน แตยังคงใชงานอยู 
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13. ท่ีดินรอการพัฒนา 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ท้ังจํานวนเปนการซื้อท่ีดินจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน เพื่อใชเปน
ศูนยการวิจัยในอนาคต 

 

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2551 2550 2551 2550

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 32,755.96 8,956.66 32,755.96 8,956.66 
เงินกูยืมจากธนาคาร     

-  เจาหนี้ทรัสตรีซีท 34,502,345.98 86,958,691.91 - 33,663,280.62 
-  เจาหนี้ทรัสตรีซีท-ตั๋วสัญญาใชเงิน 103,612,717.71 100,505,136.35 103,612,717.71 100,505,136.35 
-  ตั๋วสัญญาใชเงิน 85,000,000.00 140,000,000.00 85,000,000.00 140,000,000.00 

รวม 223,147,819.65 327,472,784.92 188,645,473.67 274,177,373.63 
   

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน มีวงเงินที่ยัง
ไมไดเบิกใชในงบการเงินรวม จํานวน 729.97 บาท และ 243.83 ลานบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จํานวน 684.97 ลานบาท และ 224.99 ลานบาท ตามลําดับ มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR-MLR ตอป 
เทากันทั้งสองป ซึ่งปลอดภาระค้ําประกัน 
 

15. หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว-สุทธิ 
 

  ประกอบดวยจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาระยะยาว มีดังนี้ 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2551 2550 2551 2550

หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว     
-  ครบกําหนดไมเกิน 1 ป 6,916,867.83 8,826,936.00 5,790,358.83 7,661,892.00 
-  ครบกําหนด 1-5 ป 8,180,930.00 11,631,717.83 7,460,430.00 10,296,772.83 

รวมหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว 15,097,797.83 20,458,653.83 13,250,788.83 17,958,664.83 
หัก  ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาระยะยาว (2,088,065.58) (2,507,989.01) (1,986,429.59) (2,343,856.98) 
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว 13,009,732.25 17,950,664.82 11,264,359.24 15,614,807.85 
หัก  สวนของหนี้สินระยะยาวที่กําหนดชําระภายใน 1 ป (5,832,336.59) (7,596,721.29) (4,774,024.06) (6,539,413.56) 
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว-สุทธิ 7,177,395.66 10,353,943.53 6,490,335.18 9,075,394.29 
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ในงบการเงินรวม จํานวน 9.85 ลานบาท และ 14.50 ลานบาท 
ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 8.10 ลานบาท และ 12.16 ลานบาท ตามลําดับ เปนหนี้สิน
ตามสัญญาเชาซื้อในยานพาหนะกับสถาบันการเงิน 8 แหง จํานวน 19 ฉบับ และ 15 ฉบับ ตามลําดับ จายชําระ
เดือนละ 794,830.00 บาท และ 699,578.00 บาท ตามลําดับ เปนเวลา 3-5 ป และค้ําประกันโดยกรรมการบริษัทฯ 
ซึ่งเมื่อชําระหนี้สินตามสัญญาครบถวนแลว กรรมสิทธิ์ของยานพาหนะดังกลาวจะตกเปนของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยทันที 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 3.16 ลานบาท 
และจํานวน 3.45 ลานบาท ตามลําดับ เปนหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินในยานพาหนะกับบริษัทลิสซิ่ง 
จํานวน 1 ฉบับ ชําระคางวดเดือนละ 36,000.00 บาท เปนเวลา 5 ป มีสิทธิในการเลือกซื้อเมื่อสิ้นสุดสัญญา 

 
16. ทุนเรือนหุน

 

 16.1 ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ไดอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่
ตราไว (พาร) จากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนหุนละ 0.25 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปลี่ยนจากเดิม 
165 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนทุนจดทะเบียน 660.00 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท 

 

โดยบริษัทฯ  ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่                  
24 กันยายน 2551 

 

16.2 ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ไดอนุมัติเรื่องดังตอไปนี้ 
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 165.00 ลานบาท เปน 302.50 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ

ใหม จํานวน 550.00 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท เปนเงิน 137.50 ลานบาท 
- แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนขางตน 
- จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 330.00 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อออกและเสนอขาย

ใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหมดวยราคาเสนอขายหุนละ 0.25 บาท 
- ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 220.00 ลานหนวย ใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจอง

ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหม 3 หุนสามัญตอใบสําคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 2 หนวย ในราคาหนวยละ 0.00 บาท  

- จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 220.00 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
 

โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไขหนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชยแลว
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 
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17. เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมายารองตามกฎหมาย 
 

ตามรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติเปน
เอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 0.11 บาท รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 18.15 ลานบาท ใหกับผูถือหุนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 และจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายของ
กําไรสุทธิประจําป 2550 เปนจํานวนเงิน 3.72 ลานบาท 

 

ตามมติท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 มีรายละเอียดท่ี
สําคัญ ดังนี้  

- รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ โดยจายจากผลการดําเนินงานสําหรับงวด
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ในอัตราหุนละ 0.09 บาท รวมเปนเงิน 14.85 ลานบาท ซึ่งได
จายเงินปนผลแลว ในวันที่ 22 ธันวาคม 2549  

- อนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 0.11 บาท รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 18.15 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวขางตน ดังนั้นคงเหลือ
เงินปนผลท่ีจะจายอีกอัตราหุนละ 0.02 บาท รวมเปนเงิน 3.30 ลานบาท ใหกับผูถือหุน ซึ่งบริษัท ฯ 
จายเงินปนผลแลว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 นอกจากนี้ยังจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย
ของกําไรสุทธิประจําป 2549 เปนจํานวนเงิน 1.28 ลานบาท  

 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา 
(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาว
ไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

 
18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

    บริษัทฯ และบริษัทยอยคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
อัตรารอยละ 20-30 จากยอดกําไรกอนภาษีหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายตาง ๆ ท่ีไมอนุญาตใหถือเปนรายจาย
ในการคํานวณภาษี ซึ่งสวนใหญเปนคาเสื่อมราคารถยนตนั่งท่ีเกิน 1 ลานบาท อัตราภาษีท่ีตางกันเนื่องจาก บริษัทฯ 
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 387 พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ เปนระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน โดยเริ่มใชสิทธิประโยชน
ทางภาษีรอบแรกในป 2550 
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19. คาใชจายตามลักษณะ
 

   คาใชจายตามลักษณะ ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2551 2550 2551 2550 
ซ้ือสินคาสําเร็จรูป 2,219,144,610.85 1,979,443,128.68  2,073,728,080.82 1,857,749,013.09 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป 56,052,166.59 (34,643,639.66) (30,997,794.61) 43,551,887.22 
ผลตอบแทนพนักงาน 52,044,616.85 49,343,480.73 38,936,978.21 37,483,802.99 
คาเสื่อมราคา 22,364,126.07 17,136,529.98 16,876,621.90 14,076,253.07 
ดอกเบี้ยจาย 18,519,408.32 12,196,444.85 15,329,356.17 9,136,717.11 
คาใชจายอื่น ๆ 106,371,018.22 67,056,148.82 71,029,262.54 57,713,186.68 

1,945,161,178.33 รวม 2,474,495,946.90 2,090,532,093.40 2,259,452,186.86 

 
20. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

   บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจหลักในการนําเขาและจําหนายเคมีภัณฑเหมือนกัน จึงนําเสนอ
ขอมูลทางการเงินเปนธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยยัง
ดําเนินธุรกิจสวนใหญในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นรายได ผลการดําเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงใน
งบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวตามที่กลาวไวขางตน 

 
21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

 21.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551 2550 2551 2550 
ลาน USD ลานบาท ลาน USD ลานบาท ลาน USD ลานบาท ลาน USD ลานบาท 

หนังสือค้ําประกัน - 64.14 - 60.14 - 57.00 - 57.00 
หนังสือค้ําประกัน (ยังไมไดเบิกใช) - 175.87 - 99.86 - 164.00 - 103.00 
เลตเตอรออฟเครดิต (ยังไมไดเบิกใช) - 461.88 - 359.70 - 417.82 - 330.83 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (ยังไมไดเบิกใช) 2.58 337.62 2.00 186.80 2.58 337.62 2.00 161.20 
วงเงินรวมกันในสินเชื่อ (ยังไมไดเบิกใช) - 115.00 - 109.56 - 100.00 - 100.00 

 

21.2 สัญญาซื้อสินทรัพย 
  บริษัทยอยแหงหนึ่งทําสัญญาซื้อสินทรัพย มูลคา 2.80 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาที่ยังไมไดบันทึกไวในงบการเงิน เปนจํานวน 1.00 ลานบาท 
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21.3 สัญญากอสราง 
  บริษทัยอยแหงหนึ่งทําสัญญากอสรางอาคารสํานักงานแหงใหมกับบริษัทแหงหนึ่ง มูลคาการวาจาง 

5.94 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาที่ยังไมไดบันทึกไวในงบการเงิน
เปนจํานวน 0.89 ลานบาท 

 

21.4 สัญญาตกแตงอาคารระหวางกอสราง 
  บริษทัยอยแหงหนึ่งทําสัญญากอสรางตกแตงอาคารสํานักงานแหงใหมกับบริษัทแหงหนึ่งบนที่ดิน

ของบริษัทยอย มูลคาการวาจาง 1.45 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญา
ท่ียังไมไดบันทึกไวในงบการเงินเปนจํานวน 0.86 ลานบาท 

 
22. เครื่องมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอย 
จะพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอย 
ไมมีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมี

ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอย เนื่องจากมีหนี้สินระยะสั้นที่ตอง
จายชําระดอกเบี้ยในอัตราปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate) บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดใช
เครื่องมือทางการเงิน เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว 
 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อสินคา

เปนเงินตราตางประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษทัฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สิน
ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งยังไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สกุลเงิน  2551 2550 2551 2550

พันดอลลารสหรัฐฯ สินทรัพย 39 - - - 
พันดอลลารสหรัฐฯ หน้ีสิน 439 1,873 33 293 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ไดทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับ
ธนาคารพาณิชยสองแหง เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตรา
ตางประเทศ ซึ่งยังไมไดบันทึกหนี้สินทางการเงินดังกลาวในงบการเงิน กําหนดชําระเงินของสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาท่ีเปดสถานะไวมีอายุไมเกิน 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จํานวนเงินที่ทําสัญญา จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา มูลคายุติธรรม

’000 USD พันบาท พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2551 2550 2551 2550 2551 2550
414 1,377 14,519 46,582 14,503 46,678 

 

 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
การขายสวนใหญเปนการขายใหในลักษณะขายสงใหกับบริษัทที่มีประวัติการชําระหนี้ดี และ

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดติดตอซื้อขายกับลูกคาเหลานี้มานาน รวมทั้งมีการพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อยางเหมาะสม จึงเชื่อวาบริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไมชําระหนี้อยูในระดับต่ํา 

 

มูลคายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน สวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นและ

เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาว แสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

 
23. การบริหารจัดการทุน 
 

วัตถุประสงคของบริษัทฯ และบริษัทยอยในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถ
ในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 1.82:1.00 และงบการเงิน
เฉพาะกิจการแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 1.88:1.00 
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24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ    

 

    กลุมบริษัท และพนักงานของกลุมบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุมบริษัทและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอย
ละ 2.00 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอยุธยา จํากัด และจะ
จายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของกลุมบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุน เปนจํานวนเงิน 
0.44 ลานบาท และ 0.37 ลานบาท ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุน 
เปนจํานวนเงิน 0.21 ลานบาท และ 0.19 ลานบาท ตามลําดับ 

 
25. การอนุมัติงบการเงิน
 

   คณะกรรมการของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลว
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 
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