บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีและงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรของบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) และ
บริ ษ ทั ย่อ ย (“กลุ่ ม บริ ษ ทั ”) และของเฉพำะบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 งบกำไรขำดทุน
เบ็ด เสร็ จรวมและงบก ำไรขำดทุ น เบ็ด เสร็ จเฉพำะกิ จกำร งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น รวมและ
งบแสดงกำรเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น เฉพำะกิ จ กำร และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สด
เฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุ
สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่นๆ
ข้ำพเจ้ำเห็ น ว่ำ งบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำรข้ำงต้น นี้ แสดงฐำนะกำรเงิ น รวมและฐำนะกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด
(มหำชน) ณ วันที่ 31 ธัน วำคม พ.ศ. 2559 และผลกำรดำเนิ น งำนรวม และผลกำรดำเนิ นงำนเฉพำะกิ จกำร และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่ วนของ
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนด
โดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำ
เชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็ นของ
ข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้ มำพิจำรณำใน
บริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้

-2เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่ อไปนี้
การด้ อยค่ าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของอำคำร
เครื่ องจักรและอุ ป กรณ์ ในส่ วนที่ ไม่ ได้ใช้ในกำรดำเนิ น งำนจำนวนเงิ น 45.88 ล้ำนบำท กำรด้อ ยค่ ำของอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ได้รับกำรพิจำรณำเป็นควำมเสี่ ยงที่สำคัญ เนื่ องจำกเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของ
ผูบ้ ริ หำรในกำรพิจำรณำว่ำมีขอ้ บ่งชี้ในกำรด้อยค่ำหรื อไม่และมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ซึ่ งดุลยพินิจดังกล่ำวรวมถึง
ประมำณกำรและข้อสมมติที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในส่ วนที่เกี่ยวกับกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต
พร้อมกับอัตรำกำรเติบโตที่คำดกำรณ์ไว้ อัตรำคิดลดที่ใช้สำหรับแต่ละหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ข้ำพเจ้ำจึง
เห็นว่ำเรื่ องดังกล่ำวเป็ นเรื่ องที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำได้รับควำมเชื่อมัน่ เกี่ยวกับกำรด้อยค่ำของ อำคำร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ โดย
 ทำควำมเข้ำใจวิธีกำรประเมินกำรด้อยค่ำที่ฝ่ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั เลือกใช้ว่ำสอดคล้องตำมลักษณะกำร
ให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์หรื อไม่
 ทดสอบข้อสมมติฐำนที่สำคัญที่สนับสนุ นกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคตคิดลดเป็ น
มู ล ค่ ำปั จ จุ บ ัน ของผูบ้ ริ ห ำร โดยอ้ำงอิ งถึ ง ผลกำรด ำเนิ น งำนที่ ผ่ำนมำ กำรวิ เครำะห์ แ นวโน้ม ในอดี ต
พิจำรณำควำมแม่นยำของประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกับผลกำรดำเนิ นงำนจริ ง และทดสอบควำม
ถูกต้องของกำรคำนวณกำรด้อยค่ำ
 พิจำรณำควำมเพียงพอของกำรเปิ ดเผยที่ เกี่ ยวกับข้อสมมติฐำนที่ สำคัญในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในงบ
กำรเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึ ง
งบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำรและรำยงำนของผูส้ อบบัญ ชี ที่อ ยู่ในรำยงำนนั้น ซึ่ งคำดว่ำรำยงำน
ประจำปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขำ้ พเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี น้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้
ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
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ข้อมูลอื่นตำมที่ระบุขำ้ งต้น เมื่อจัดทำแล้ว และพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรื อปรำกกฎว่ำข้อมูลอื่นมีกำร
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุ ปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ
ข้ำพเจ้ำต้องสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลและฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรเหล่ำนี้ โดย
ถู ก ต้อ งตำมที่ ควร ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และรั บ ผิดชอบเกี่ ยวกับ กำรควบคุ ม ภำยในที่ ผูบ้ ริ ห ำร
พิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรที่ ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องตำมควำมเหมำะสม และ
กำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อ
หยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำอยู่ดว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำง
สมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำร
สอบบัญ ชี จ ะสำมำรถตรวจพบข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสำระส ำคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอำจเกิ ดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และถื อว่ำมีสำระสำคัญเมื่ อคำดกำรณ์ ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ
รำยกำรที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งแต่ ล ะรำยกำรหรื อทุ กรำยกำรรวมกัน จะมี ผลต่ อกำรตัด สิ น ใจทำงเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
 ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน รวม
และงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร ไม่ ว่ำจะเกิ ดจำกกำรทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิ บ ตั ิ งำนตำม
วิธีกำรตรวจสอบเพื่ อ ตอบสนองต่ อควำมเสี่ ยงเหล่ ำนั้น และได้ห ลักฐำนกำรสอบบัญ ชี ที่เพี ยงพอและ
เหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสำระสำคัญ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่ องจำกกำรทุจริ ต
อำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
 ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุม ภำยในที่เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ที่ ผูบ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชี และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำโดยผูบ้ ริ หำร
 สรุ ปเกี่ ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี สำหรับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หำร และ
จำกหลัก ฐำนกำรสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ ว่ ำ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนที่ มี ส ำระส ำคัญ ที่ เกี่ ย วกับ เหตุ ก ำรณ์ หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
กำรดำเนิ นงำนต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำว
ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร หรื อถ้ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำ
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
 ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึง
กำรเปิ ดเผยว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรู ปแบบที่ทำให้
มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควร
 ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอ เกี่ ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิ จกำรภำยในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุ ม ดู แ ล และกำรปฏิ บ ัติ งำนตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษ ทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่ งข้ำพเจ้ำ
ได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

-5ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อ สำรกับ ผูม้ ี ห น้ำที่ ในกำรก ำกับ ดู แ ลเกี่ ยวกับ ควำมสั ม พัน ธ์ ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมี เหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิ สระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้
อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่ำว หรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ
เพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์
ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสำธำรณะจำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

25,432,413.93

140,810,514.01

20,246,516.91

113,248,536.37

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

2,305,640.99

0.00

0.00

0.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7

366,397,227.31

274,843,025.06

251,024,085.81

167,060,466.08

939,214.40

939,214.40

939,214.40

939,214.40

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสิ นค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

26

18,000,000.00

0.00

217,500,000.00

65,000,000.00

สิ นค้าคงเหลือ

8

215,785,896.95

229,629,831.85

162,260,004.40

159,383,998.96

628,860,393.58

646,222,585.32

651,969,821.52

505,632,215.81

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

9

235,403,399.24

247,317,393.95

111,051,487.00

111,051,487.00

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

0.00

0.00

331,477,259.89

304,808,860.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

11

20,000,000.00

0.00

0.00

0.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

1,664,392,418.36 1,424,454,079.47

951,802,488.19

945,749,095.39

ค่าความนิยม

3.4

385,804,794.21

385,804,794.21

0.00

0.00

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

36,269,649.23

19,443,631.70

35,954,381.25

18,512,743.87

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

1,053,678.75

7,316,466.00

993,678.75

6,993,678.75

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

8,304,685.56

4,582,007.26

4,556,007.97

1,977,939.72

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2,351,228,625.35 2,088,918,372.59 1,435,835,303.05 1,389,093,804.73
2,980,089,018.93 2,735,140,957.91 2,087,805,124.57 1,894,726,020.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ ………......... เมื่อวันที่ ………………….......
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-2บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

14

61,373,804.31

462,467,163.10

61,367,811.12

462,467,163.10

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

15

223,252,272.56

188,589,499.34

141,590,601.70

92,475,333.17

16

225,589,349.17

198,894,720.67

136,048,607.22

132,489,088.66

26

81,000,000.00

60,000,000.00

0.00

0.00

7,833,137.79

6,701,087.15

0.00

0.00

599,048,563.83

916,652,470.26

339,007,020.04

687,431,584.93

17

410,133,202.43

533,366,579.69

79,498,376.54

132,394,376.54

หุน้ กู้

18

500,000,000.00

0.00

500,000,000.00

0.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

19

78,345,382.22

86,341,358.77

3,675,816.59

82,319,451.79

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

35,584,779.13

28,962,962.16

23,738,288.05

15,176,332.55

53,290,710.60

32,501,583.18

49,886,973.25

30,625,548.86

13,744,797.50

11,456,777.50

11,813,406.50

10,657,003.50

23,747,387.92

14,448,078.48

13,934,303.80

8,840,601.84

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

1,114,846,259.80

707,077,339.78

682,547,164.73

280,013,315.08

รวมหนี้สิน

1,713,894,823.63 1,623,729,810.04 1,021,554,184.77

967,444,900.01

ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ประมาณการหนี้สินสําหรับการรื้ อถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-3บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)

หมายเหตุ

2559

21

433,942,650.50

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 867,885,301 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 746,347,402 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

433,942,650.50
373,173,701.00

373,173,701.00

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 667,605,301 หุน้
หุน้ ละ 0.50 บาท

21

333,802,650.50

333,802,650.50

หุน้ สามัญ 631,874,101 หุน้
หุน้ ละ 0.50 บาท

315,937,050.50

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

315,937,050.50

587,165,357.66

406,526,272.31

587,165,357.66

406,526,272.31

29,238,544.19

28,897,077.03

29,238,544.19

28,897,077.03

274,492,706.33

311,644,449.25

116,044,387.45

175,920,720.69

1,224,699,258.68 1,063,004,849.09 1,066,250,939.80

927,281,120.53

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย

22

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

41,494,936.62

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

48,406,298.78

0.00

1,266,194,195.30 1,111,411,147.87 1,066,250,939.80 927,281,120.53
2,980,089,018.93 2,735,140,957.91 2,087,805,124.57 1,894,726,020.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

0.00

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
หมายเหตุ
2559
2558
2559
2558
1,324,551,035.86 1,446,376,458.74 955,722,160.25 1,187,557,860.26
(1,035,406,065.31) (1,194,350,836.86) (794,358,901.34) (1,006,748,679.18)
289,144,970.55
252,025,621.88 161,363,258.91
180,809,181.08

รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผล
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
24
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

0.00
25,372,261.41
(57,828,073.86)
(190,668,414.50)
(68,182,583.54)
31,185,966.29
29,024,126.35
(4,625,137.48)
24,398,988.87

0.00
45,011,743.40
18,794,465.25
30,748,349.08
(47,864,037.12) (48,298,561.05)
(149,935,269.26) (148,312,961.31)
(51,076,653.49) (42,661,222.89)
79,186,648.16
0.00
101,130,775.42
(2,149,393.86)
(7,130,607.56)
8,978,737.08
94,000,167.86
6,829,343.22

81,958,530.90
23,534,843.50
(40,862,874.22)
(124,213,753.11)
(32,561,822.32)
0.00
88,664,105.83
(1,910,000.09)
86,754,105.74

407,258.40

0.00

495,276.00

0.00

(99,055.20)
308,203.20
24,707,192.07

0.00
0.00
94,000,167.86

(99,055.20)
396,220.80
7,225,564.02

0.00
0.00
86,754,105.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

-2บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
การแบ่งกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558

29,641,951.14
(5,242,962.27)
24,398,988.87

96,348,288.89
(2,348,121.03)
94,000,167.86

6,829,343.22
0.00
6,829,343.22

86,754,105.74
0.00
86,754,105.74

29,950,154.34
(5,242,962.27)
24,707,192.07

96,348,288.89
(2,348,121.03)
94,000,167.86

7,225,564.02
0.00
7,225,564.02

86,754,105.74
0.00
86,754,105.74

กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

25
25

0.05
664,188,383

0.15
624,904,477

0.01
664,188,383

0.14
624,904,477

กําไรต่อหุน้ ปรับลด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

25
25

0.05
664,188,383

0.15
655,246,529

0.01
664,188,383

0.13
655,246,529

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
)
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จําก ัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ

ส่วนเกิน

ชําระแล้ว

มูลค่าหุน้

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวมส่วน

ส่วนได้เสีย

รวมส่วนของ

ที่เป็ นของ

ที่ไม่มี

ผูถ้ ือหุน้

บริษทั ใหญ่

อํานาจควบคุม

315,937,050.50

406,526,272.31

28,897,077.03

311,644,449.25

1,063,004,849.09

48,406,298.78

1,111,411,147.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(1,668,399.89)

(1,668,399.89)

17,865,600.00

180,639,085.35

0.00

0.00

198,504,685.35

0.00

198,504,685.35

0.00

0.00

0.00

29,950,154.34

29,950,154.34

(5,242,962.27)

24,707,192.07

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี
เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ
หุน้ สามัญจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้อื หุน้ สามัญ

21

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย

23

0.00

0.00

0.00

(66,760,430.10)

(66,760,430.10)

0.00

(66,760,430.10)

สํารองตามกฎหมาย

22

0.00

0.00

341,467.16

(341,467.16)

0.00

0.00

0.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

333,802,650.50

587,165,357.66

29,238,544.19

274,492,706.33

1,224,699,258.68

41,494,936.62

1,266,194,195.30

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

277,111,038.00

363,995,604.81

24,559,371.74

258,124,522.79

923,790,537.34

45,955,079.81

969,745,617.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,799,340.00

4,799,340.00

4,187,457.50

42,530,667.50

0.00

0.00

46,718,125.00

0.00

46,718,125.00

0.00

0.00

0.00

96,348,288.89

96,348,288.89

(2,348,121.03)

94,000,167.86

34,638,555.00

0.00

0.00

(38,490,657.14)

(3,852,102.14)

0.00

(3,852,102.14)

0.00

0.00

4,337,705.29

(4,337,705.29)

0.00

0.00

0.00

315,937,050.50

406,526,272.31

28,897,077.03

311,644,449.25

1,063,004,849.09

48,406,298.78

1,111,411,147.87

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี
เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ
หุน้ สามัญจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้อื หุน้ สามัญ

21

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่ายเป็ นเงินสดและหุน้ สามัญ
สํารองตามกฎหมาย

21, 23
22

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ อื หุน้ (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

กําไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

และชําระแล้ว

มูลค่าหุน้

จัดสรรแล้ว

รวมส่ วนของ

ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุน้

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

315,937,050.50

406,526,272.31

28,897,077.03

175,920,720.69

927,281,120.53

17,865,600.00

180,639,085.35

0.00

0.00

198,504,685.35

0.00

0.00

0.00

7,225,564.02

7,225,564.02

การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี
หุน้ สามัญจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ

21

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย

23

0.00

0.00

0.00

(66,760,430.10)

(66,760,430.10)

สํารองตามกฎหมาย

22

0.00

0.00

341,467.16

(341,467.16)

0.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

333,802,650.50

587,165,357.66

29,238,544.19

116,044,387.45

1,066,250,939.80

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

277,111,038.00

363,995,604.81

24,559,371.74

131,994,977.38

797,660,991.93

4,187,457.50

42,530,667.50

0.00

0.00

46,718,125.00

0.00

0.00

0.00

86,754,105.74

86,754,105.74

34,638,555.00

0.00

0.00

(38,490,657.14)

(3,852,102.14)

0.00

0.00

4,337,705.29

(4,337,705.29)

0.00

315,937,050.50

406,526,272.31

28,897,077.03

175,920,720.69

927,281,120.53

การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี
หุน้ สามัญจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ

21

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่ายเป็ นเงินสดและหุน้ สามัญ
สํารองตามกฎหมาย

21, 23
22

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู ้ตดั บัญชี
สิ นทรัพย์อื่นตัดจําหน่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินปั นผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

29,024,126.35

101,130,775.42

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558
(2,149,393.86)

88,664,105.83

94,129,061.68
65,106,213.91 66,142,307.69
54,004,196.57
1,097,832.59
0.00
1,097,832.59
0.00
2,427,275.66
1,573,415.41
2,427,275.66
1,573,415.41
166,282.00
1,125,094.90
56,047.14
687,954.22
37,852,677.03
8,025,050.43 37,852,677.03
8,025,050.43
(169,323.15)
0.00
(163,682.16)
0.00
(31,185,966.29) (79,186,648.16)
0.00
0.00
(1,964,102.42)
855,005.39
(38,284.49)
(8,048.73)
(795,171.58)
(479,751.00)
(795,171.58)
(479,751.00)
5,056,819.96
2,331,624.41
3,657,615.69
2,196,066.15
2,357,511.04
2,652,843.50
1,254,956.00
1,853,069.50
0.00
0.00 (45,011,743.40) (81,958,530.90)
73,070,100.55
48,583,924.68 41,127,927.43
31,709,904.46
211,067,123.42 151,717,548.89 105,458,363.74 106,267,431.94

(83,408,854.09)
0.00
12,746,102.31
(4,336,155.65)

37,082,391.85
4,199,353.60
(40,236,827.69)
(1,092,001.23)

49,801,064.27 (10,194,560.92)
10,094,481.02
0.00
195,963,761.28 141,475,904.50
(61,039,198.59) (57,202,613.80)
(13,804,475.92) (5,366,846.32)
121,120,086.77
78,906,444.38

(92,391,001.21)
0.00
(3,973,838.03)
(2,774,593.34)

34,083,393.55
4,199,353.60
(27,966,926.45)
(305,071.23)

61,373,815.03
(6,600,529.05)
5,888,873.54
0.00
73,581,619.73 109,677,652.36
(34,705,612.43) (40,032,703.58)
(672,607.60)
(470,042.40)
38,203,399.70
69,174,906.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-2บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสด(จ่าย)เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินสดจ่ายสุ ทธิเพือ่ ซื้อบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับเงินปั นผลจากบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดรับจากการทําสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ
เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
สําหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5

งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558

(2,136,317.84)
0.00
163,682.16
0.00
(18,000,000.00)
0.00 (152,500,000.00) (65,000,000.00)
(1,668,399.89) (614,065,401.38)
0.00
0.00
0.00
0.00 (26,668,399.89) (208,800,660.00)
(1,999,800.00)
0.00
0.00
0.00
45,011,743.40
81,958,530.90 45,011,743.40
81,958,530.90
(20,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
3,975,452.42
1,097,266.36
683,762.99
373,831.78
(379,377,819.56) (299,033,348.49) (95,678,787.26) (102,735,744.76)
(374,195,141.47) (830,042,952.61) (228,987,998.60) (294,204,042.08)

(401,093,358.79)
21,000,000.00
(118,622,678.71)
500,000,000.00
93,500,000.00
(88,946,705.47)

298,279,481.68 (401,099,351.98)
60,000,000.00
0.00
462,644,596.38 (52,896,000.00)
0.00 500,000,000.00
0.00
0.00
(76,522,186.18) (80,081,766.17)

310,809,771.28
0.00
(3,254,989.69)
0.00
0.00
(75,848,258.14)

198,504,685.35
46,718,125.00 198,504,685.35
46,718,125.00
0.00
4,799,340.00
0.00
0.00
(66,760,430.10) (3,852,102.14) (66,760,430.10) (3,852,102.14)
137,581,512.28 792,067,254.74
97,667,137.10 274,572,546.31
115,442.34
(428,894.26)
(115,378,100.08) 40,501,852.25
140,810,514.01 100,308,661.76
25,432,413.93 140,810,514.01

115,442.34
(428,894.26)
(93,002,019.46) 49,114,516.35
113,248,536.37
64,134,020.02
20,246,516.91 113,248,536.37
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บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553
1.2 บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น "บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)" บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั กับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
1.3 บริ ษทั ฯ มีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 19 ถนนวิภาวดีรังสิ ต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร และมีสาขาซึ่งประกอบด้วย
สาขาที่ 1 ใช้เป็ นคลังเก็บสิ นค้า ตั้งอยูเ่ ลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาลบางปู 99 (เสริ มมิตร) ถนนสุ ขมุ วิท
ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สาขาที่ 2 ใช้เป็ นสํานักงานขายและประสานงาน ตั้งอยูเ่ ลขที่ 188/76 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง
สาขาที่ 3 ใช้เป็ นคลังเก็บสิ นค้า ตั้งอยูเ่ ลขที่ 613/13 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-จะนะ ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
สาขาที่ 4 ใช้เป็ นโรงงานผลิตและจําหน่าย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 150 หมู่ที่ 2 ตําบลแม่แตง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สาขาที่ 5 ใช้เป็ นโรงงานผลิตและจําหน่าย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1/1 หมู่ที่ 8 ตําบลกกแรต อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย
สาขาที่ 6 ใช้เป็ นโรงงานผลิตและจําหน่าย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 150/1 หมู่ที่ 2 ตําบลแม่แตง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1.4 บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจ ดังนี้
1.4.1 บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม
สํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่ นํ้ามัน โรงปิ โตรเคมี โรงงานผลิตนํ้ามันหล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์และ
พลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค
1.4.2 ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําด้านการตลาด สําหรับสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ของงานหรื อโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน โรงกลัน่ นํ้ามันปิ โตรเคมี
โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่าง ๆ
1.4.3 ผลิตและจําหน่ายก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่ งคมนาคม และอุตสาหกรรมทัว่ ไป
1.4.4 รับเหมาก่อสร้างเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
โรงกลัน่ นํ้ามัน โรงปิ โตรเคมี โรงงานผลิตนํ้ามันหล่อลื่น โรงงานโพลีเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค
1.4.5 ผลิตและจําหน่ายก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติอดั , ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม) ก๊าซโซลีน
ธรรมชาติ เป็ นต้น
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-22. เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่ องกําหนด
รายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
รายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้ง
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใ ช่ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึง
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่า ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไ ม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญอย่างสมํ่าเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา ผูป้ ระเมินได้ประเมิน
หลักฐานที่ไ ด้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่า
เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ใ ช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ใ ห้มากที่สุด
เท่าที่จะทําได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใ ช้ใ นการประเมินมูลค่า
ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้ สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ใ นการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการ
โอนขึ้น
ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

-32.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างปี
สภาวิชาชีพได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราค
2559 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558) กําไรต่อหุน้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินระหว่างกาล
ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-42.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างปี (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

-52.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างปี (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-62.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างปี (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุน
ขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

ฉบับที่ 21
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี สําหรับการวัดมูลค่าและรับรู ้รายการของพืช เพื่อการให้ผลิตผล
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออก
ประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

-72.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559) กําไรต่อหุน้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

-82.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559) การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559) การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559) การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส่ วนงานดําเนินงาน

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
)
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

-92.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การร่ วมการงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

- 10 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุน
ขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
)
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

- 11 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ และคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
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3.1 งบการเงินรวมของบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อย นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วม
ในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุ ดลงดังต่อไปนี้
ประเทศ

สัดส่ วนการลงทุน (%)

ประเภทธุรกิจ

2559

2558

ไทย

99.99

50

รับจ้างผลิตนํ้าประปา รวมทั้ง
จําหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง

ไทย

50.01

50.01

ผลิตและจําหน่ายก๊าซชีวภาพ

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จํากัด)
บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพที ี
เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

เพือ่ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
การขนส่ งคมนาคมและ
อุตสาหกรรมทัว่ ไป
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
และพลังงานทดแทน

บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ยูเอซี ทีพที ี เพลเลทส์
จํากัด (ถือหุ ้นโดยบริ ษทั
ยูเอซี แอนด์ ทีพที ี เอ็นเนอร์ยี่
จํากัด ร้อยละ 99.97)

ไทย

50

50

บริ ษทั โซล่า เอ็นเนอร์จี รู ฟ
พาวเวอร์ จํากัด (ถือหุ ้นโดย

ไทย

99.98

99.98

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
และพลังงานทดแทน

ไทย

99.99

99.99

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
เคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ทัว่ ไป

บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์
แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่ง
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- 13 3.2 งบการเงินรวมนี้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีเหมือนกันหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายกัน
3.3 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย ยอดกําไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นของบริ ษทั ฯ
กับสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในงบการเงินรวมแล้ว
3.4 การซื้อกิจการ - บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด
1. ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ยูเอซี
แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด) เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์
เคมิคอล จํากัด ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ ประเภทลาเท็กซ์อีมลั ชัน่ และลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มี
สํานักงานใหญ่ต้งั อยูเ่ ลขที่ 9 ซอยสุ ภาพงษ์ 3 แยก 6 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร,
มีโรงงาน 1 แห่ ง ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 50 หมู่ 3 ถนนสายสี ควิ้ - ชัยภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 201) ตําบลสี ควิ้ อําเภอสี ควิ้
จังหวัดนครราชสี มา และมีคลังสิ นค้า 1 แห่ ง ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 998 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุ ขมุ วิทสายเก่า
ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2. บริ ษทั ย่อยและผูข้ ายได้ร่วมลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดในวันที่ 21 มกราคม 2558 ตามที่บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ ข้อเสนอ
ซื้อกิจการของบริ ษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะรับโอนกิจการ รวมถึงสิ นทรัพย์
หนี้สินทั้งหมด และลูกจ้างภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยตกลงรับโอนกิจการในวันที่
30 เมษายน 2558
3. มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากัด ณ วันที่
รับโอนกิจการมีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

115.93

115.93

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

105.75

105.75

57.92

48.90

149.53

76.39

0.01

0.01

429.14

346.98

สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
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- 14 3.4 การซื้อกิจการ - บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (ต่อ)
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

62.93

62.93

5.58

5.58

16.43

0.00

84.94

68.51

รวมสิ นทรัพย์สุทธิ

344.20

278.47

สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)

100.00

สิ นทรัพย์สุทธิในสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั

344.20

ส่ วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสิ นทรัพย์สุทธิ

385.80

ราคาซื้อ

730.00

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย

(115.93)

เงินสดจ่ายสุ ทธิเพือ่ ซื้อบริ ษทั ย่อย

614.07

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนี้สิน

รายละเอียดของราคาซื้อ บริ ษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากัด มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ราคาจ่ ายซื้ อ
เงินสดจ่าย

730.00

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับ

(344.20)

ค่าความนิยม

385.80

4. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริ ษทั ย่อยได้รับโอนกิจการของบริ ษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จํากัด และจ่าย
ชําระเงินค่าซื้อกิจการให้กบั ผูข้ ายแล้ว จํานวน 730 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่าเป็ นราคาที่
เหมาะสม
5. ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยข้างต้น ตั้งแต่วนั ที่ซ้ือกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายได้และผลกําไร จํานวน
252.25 ล้านบาท และ 16.16 ล้านบาท ตามลําดับ รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)
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4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.1.2 รายได้จากการขายสิ นค้า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้เมื่อมีการส่ งมอบและได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
4.1.3 รายได้จากการให้บริ การ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
4.1.4 รายได้จากการให้บริ การ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้ตามอัตราส่ วนงานที่ทาํ เสร็จ กรณี มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่ตน้ ทุนงานทั้งสิ้นจะสู งกว่ารายได้ค่างานตามสัญญา บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ผลขาดทุนดังกล่าว
เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน
3 เดือนนับจากวันที่ฝาก และ ไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามสิ ทธิที่จะได้รับ/ใบแจ้งหนี้ หักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาจ่ายชําระของลูกหนี้ และกําหนดค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญของลูกหนี้จากผลการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย
4.4 สิ นค้าคงเหลือ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแสดงสิ นค้าคงเหลือในราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ แสดงด้วยราคาหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น บริ ษทั ฯ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแสดงราคาที่ดินด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแสดงอาคารและอุปกรณ์ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้อง และค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสําหรับการรื้ อถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้งั
ของสิ นทรัพย์ ซึ่งเป็ นภาระผูกพันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคิดค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์น้ นั และคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้น
มีตน้ ทุนที่มีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั นอกจากนี้ยงั กําหนดให้ตอ้ งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
ของมูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
ยานพาหนะ
ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

จํานวนปี
5 - 20
5 - 20
2 และ 5
5
5

4.7 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้สอบทานการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย สู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ตามปกติธุรกิจ หรื อมูลค่าจากการใช้
แล้วแต่อย่างใดจะสู งกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
แล้วแต่กรณี ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าก็ตอ่ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ การ
ด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป หรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
4.8 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่า
เป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
4.9 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้น เงินกูย้ มื ระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายและเกณฑ์การรับรู ้และการวัดมูลค่า
สําหรับรายการดังกล่าว ได้มีการเปิ ดเผยตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
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4.10.1 สัญญาเช่าการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ / สัญญาเช่าเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินด้วยราคา
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า ส่ วนดอกเบี้ยจ่าย
ที่เกิดขึ้นจะบันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
4.10.2 สัญญาเช่าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวที่ตอ้ งจ่ายตลอดอายุสัญญาภายใต้สัญญาดําเนินงาน
เป็ นค่าเช่าจ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนั ที่เริ่ มสัญญา โดยตัดจ่ายในอัตราเส้นตรง
4.11 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชน์พนักงาน
4.11.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาํ หนด
การจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน
และเงินสมทบจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.11.2 ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพือ่ จ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตาม
กฏหมายแรงงานไทย มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู ้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งคํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ที่ได้รับอนุญาต โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็ นประมาณ
และคํานวณคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยของ
การจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
พันธบัตรรัฐบาลที่มีกาํ หนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงานอัตราการลาออก อายุงาน และปั จจัยอื่น กําไรหรื อขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ส่ วน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน เพือ่ กระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลา
ของการจ้างงาน
4.12 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
4.12.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี
เงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการ
ที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
1) ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุน
สําหรับงวดที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจน
การปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
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2) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินและจํานวนที่ใช้เพือ่ ความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้หาก
เป็ นไปได้ว่าจะไม่มีการใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้
4.12.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราว เมื่อมีการปรับปรุ ง
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
4.12.3 ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคํานึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิม่ ขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ ง
ชําระ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่าได้ต้งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิด
จากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต
การประเมินนี้อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเปลี่ยนการตัดสิ นใจ โดยขึ้นอยูก่ บั ความ
เพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
4.12.4 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกัน
หรื อหน่วยภาษีตา่ งกันสําหรับหน่วยภาษีตา่ งกันนั้น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
4.12.5 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า กําไรเพือ่ เสี ยภาษีใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
4.13 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการและการตั้งข้อ
สมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ต้งั ประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็ นผลให้ประมาณการทางบัญชี
อาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ ยงต่อการปรับปรุ งบัญชีในปี ถัดไปต่อมูลค่า
สิ นทรัพย์ยกไป ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ ค่าเผือ่
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ การประมาณการในเรื่ องต่าง ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแล้ว

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)
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บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันใน
ปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผล
ให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพือ่ จ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้
อย่างน่าเชื่อถือ หากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนอย่างแน่นอน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวน
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
4.15 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ว
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรี ยก
ชําระแล้ว บวกแล้วจํานวนหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯ ต้องออกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั
5. ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558
248,958.50
90,160.00

เงินสด
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
รวม

3,228,135.83
21,955,319.60
25,432,413.93

4,258,188.74
136,462,165.27
140,810,514.01

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558
62,958.50
66,596.25
3,118,410.83
17,065,147.58
20,246,516.91

4,137,292.04
109,044,648.08
113,248,536.37

5.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยซื้อสิ นทรัพย์ถาวร จํานวน 20.53 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 0.12 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ณ วันสิ้นปี ยังไม่ครบกําหนดชําระจึงแสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้อื่น
2. บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าซื้อยานพาหนะ และเครื่ องจักร จํานวน 213.95 ล้านบาท
ในงบการเงินรวม และ 6.66 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ โดยจ่ายชําระเงินเริ่ มแรกแล้ว จํานวน
110.91 ล้านบาทในงบการเงินรวม และจํานวน 1.67 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ส่ วนที่เหลือผ่อน
ชําระแสดงไว้เป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)
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สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร จํานวน 47.55 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 15.36 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ณ วันสิ้นปี ยังไม่ครบกําหนดชําระแสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้อื่น
2. บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าซื้อยานพาหนะ จํานวน 12.49 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ 4.25
ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ โดยจ่ายชําระเงินเริ่ มแรกแล้ว จํานวน 3.23 ล้านบาทในงบการเงินรวม
และ 1.17 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ส่ วนที่เหลือผ่อนชําระแสดงไว้เป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3. บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปันผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั จํานวน 34.64 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 69.28 ล้านหุน้ มูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท) ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ (หมายเหตุ 23)
6. เงินลงทุนชัว่ คราว
งบการเงินรวม (บาท)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
รวม

31 ธันวาคม 2559
ราคายุติธรรม
ราคาทุน
2,300,000.00
2,305,640.99
2,300,000.00
2,305,640.99

31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
ราคายุติธรรม
0.00
0.00
0.00
0.00

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558
ลูกหนี้การค้า
ที่เรี ยกชําระแล้ว
ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิม่
ลูกหนี้ค่าขายสิ นทรัพย์ถาวร
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

268,573,862.62
4,162,305.77

196,509,253.47
1,480,796.40

45,579,417.53 43,286,001.40
17,967,338.00
0.00
32,385,412.36 33,566,973.79
368,668,336.28 274,843,025.06
(2,271,108.97)
0.00
366,397,227.31 274,843,025.06

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558
201,814,852.80
767,200.80

112,877,363.43
607,687.04

17,485,731.41 24,507,782.28
0.00
0.00
33,227,409.77 29,067,633.33
253,295,194.78 167,060,466.08
(2,271,108.97)
0.00
251,024,085.81 167,060,466.08

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)
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งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558

ลูกหนี้การค้าที่เรี ยกชําระแล้วแยก
ตามอายุหนี้ที่คา้ งรับ ดังนี้
ลูกหนี้ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ
ลูกหนี้เกินกําหนดชําระ

176,134,820.13

138,137,441.63

122,174,419.37

79,910,812.36

- น้อยกว่า 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

72,891,846.32
11,425,893.30

52,120,618.79
663,134.20

60,673,859.76
11,404,760.80

27,758,046.87
620,334.20

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
รวม

6,194,712.87
1,926,590.00
268,573,862.62

1,857,276.00
3,730,782.85
196,509,253.47

6,194,712.87
1,367,100.00
201,814,852.80

1,367,100.00
3,221,070.00
112,877,363.43

8. สิ นค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558
สิ นค้าสําเร็จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
สิ นค้าสําเร็จรู ป
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558

156,975,791.61
26,542,594.99
6,914,816.54

162,011,340.83
44,255,856.41
2,587,656.15

131,006,844.72
265,244.03
5,635,221.84

136,632,218.75
0.00
1,976,801.75

27,227,129.46
217,660,332.60

21,551,581.52
230,406,434.91

27,227,129.46
164,134,440.05

21,551,581.52
160,160,602.02

(1,874,435.65)
215,785,896.95

(776,603.06)
229,629,831.85

(1,874,435.65)
162,260,004.40

(776,603.06)
159,383,998.96

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)
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ชื่อบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บางจากไบโอ
ฟูเอล จํากัด
บริ ษทั เซบิก๊าซ
ยูเอซี จํากัด
บริ ษทั พีพีดบั บลิวอี
จํากัด
บริ ษทั เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี
(ประเทศไทย) จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหน่าย
ไบโอดีเซล
รับเหมาก่อสร้าง
ลงทุนในธุรกิจด้าน
พลังงาน
รับเหมาก่อสร้าง

ลักษณะความ
สัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วม

ทุนที่ชาํ ระแล้ว
(ล้านบาท)
2559
2558

สัดส่ วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
2559
2558

งบการเงินรวม (บาท)
เงินลงทุนวิธีส่วนได้เสี ย
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
เงินลงทุนวิธีราคาทุน
2559
2558

281.50

281.50

30.00

30.00

235,403,399.24 245,325,753.94 111,051,487.00 111,051,487.00

14.00

14.00

49.00

49.00

0.00

1,991,640.01

0.00

0.00

1.00

0.00

49.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

25.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
รวม
235,403,399.24 247,317,393.95 111,051,487.00 111,051,487.00
9.1 งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด และบริ ษทั พีพีดบั บลิวอี จํากัด ที่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวมได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นแล้ว
9.2 งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ร้อยละ 49) และบริ ษทั เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย)
จํากัด (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ร้อยละ 25) ที่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวมได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
9.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วม มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)

บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
บริ ษทั พีพีดบั บลิวอี จํากัด
บริ ษทั เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จํากัด

สิ นทรัพย์รวม
2559
2558
3,356.08
2,841.33
99.52
76.72
28.84
0.00
8.09
0.00

หนี้ สินรวม
2559
2,633.48
100.14
35.22
9.02

2558
2,085.65
72.66
0.00
0.00

รายได้รวมสําหรับปี
2559
2558
6,850.76
5,422.65
72.24
202.87
0.00
0.00
1.66
0.00

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับปี
2559
2558
117.26
268.66
(4.68)
(2.90)
(7.38)
0.00
(6.93)
0.00

- 23 10. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ชื่อบริ ษทั ย่อย

ทุนที่ชาํ ระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

วิธีราคาทุน

2559

2558

2559

2558

2559

2558

บริ ษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จํากัด)

10.00

10.00

99.99

50.00

6,668,099.89

4,999,700.00

บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

99.60

99.60

50.01

50.01

49,809,760.00

49,809,760.00

บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

95.00

70.00

99.99

99.99

94,999,700.00

69,999,700.00

180.00

180.00

99.99

99.99

179,999,700.00

179,999,700.00

331,477,259.89

304,808,860.00

บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด

รวม
10.1 งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริ ษทั ย่อยที่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวม ได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว
10.2 ในระหว่างปี 2559

10.2.1 บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก จาก 70 ล้านบาท เป็ น 95 ล้านบาท ( แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 950,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ) เรี ยกและรับชําระค่าหุ ้น
เพิ่มทุนแล้วทั้งจํานวน
10.2.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 มีมติให้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด (บริ ษทั ย่อย) จากบริ ษทั ไฮโดรเท็ค
จํากัด (มหาชน) จํานวน 49,997 หุ ้น หุ ้นละ 33.37 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 49.997 ทําให้บริ ษทั ฯ มีสดั ส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 99.994
ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ส่ วนต่างที่เกิดจากราคาซื้ อหุ ้นสามัญกับราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ ตามสัดส่ วนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ บันทึกไว้ในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

ลงชื่ อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 24 10. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ต่อ)
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ณ วันซื้อหุน้ สามัญ ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

2,513,657.59

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

863,386.71

รวมสิ นทรัพย์

3,377,044.30

หัก หนี้สินหมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

(40,000.00)
3,337,044.30

ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิที่ซ้ือ (ร้อยละ 49.997)

1,668,399.89

หัก เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพิ่ม
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(1,668,399.89)
0.00

10.3 ในระหว่างปี 2558
10.3.1 บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ได้รับชําระค่าหุน้ แล้วจากการเรี ยกชําระค่าหุน้ เพิม่ ทุน จํานวน 4.80
ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 8 ของทุนที่เพิ่มขึ้น)
10.3.2 บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ได้รับชําระค่าหุน้ แล้วจากการเรี ยกชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนส่ วนที่เหลือ จํานวน 24
ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 60 ของทุนที่เพิ่มขึ้น)
10.3.3 บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด ได้ต้งั ขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ทุนจดทะเบียน 50
ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท) เรี ยกและรับชําระค่าหุน้ จัดตั้งบริ ษทั
แล้วทั้งจํานวน ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก จาก 50 ล้านบาท เป็ น 180 ล้านบาท
(แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,800,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท) เรี ยกและรับชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนแล้ว จํานวน
130 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนที่เพิ่มขึ้น)
11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์
จํากัด

ประกอบกิจการ

ทุนชําระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

งบการเงินรวม (บาท)

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

วิธีราคาทุน

2559

2558

2559

2558

200

9

10.00

0.00

2559

2558

ลงทุนในโรงไฟฟ้ า
พลังงานทางเลือก

รวม

20,000,000.00
20,000,000.00

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

0.00
0.00

- 25 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน
สิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนระหว่างประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนระหว่างประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนระหว่างประเภท
ค่าเสื่ อมราคาที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนระหว่างประเภท
ค่าเสื่ อมราคาที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เครื่ องใช้
สํานักงาน

งบการเงินรวม (บาท)
เครื่ องตกแต่ง
สํานักงาน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

14,706,218.50
71,950,000.00
0.00
0.00
86,656,218.50
0.00
0.00
0.00
86,656,218.50

70,148,956.72
36,769,266.59
0.00
0.00
106,918,223.31
1,317,579.57
0.00
15,654,569.67
123,890,372.55

757,793,477.13
34,977,725.85
(2,489.44)
86,069,327.29
878,838,040.83
234,160,658.42
(16,746,445.61)
283,388,422.97
1,379,640,676.61

18,070,182.97
2,143,558.11
(2,433,890.04)
0.00
17,779,851.04
1,417,969.07
(10,467.29)
0.00
19,187,352.82

3,917,096.90
2,961,338.23
0.00
0.00
6,878,435.13
1,484,558.48
(8,369.78)
0.00
8,354,623.83

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,342,815.18
7,857,292.24
0.00
0.00
16,200,107.42
9,900,679.33
0.00
0.00
26,100,786.75

48,357,119.46
49,444,952.87
0.00
(168.72)
97,801,903.61
74,145,535.60
0.00
(1,806,440.45)
170,140,998.76

10,627,429.60
2,407,623.01
0.00
(2,384,347.78)
10,650,704.83
2,577,836.03
0.00
(5,276.53)
13,223,264.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1,024,880.58
1,024,880.58
6,999,377.10
8,024,257.68

0.00
7,000,169.85
7,000,169.85
30,853,299.93
37,853,469.78

86,656,218.50
86,656,218.50

89,693,235.31
89,765,328.12

774,035,967.37
1,171,646,208.07

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

25,684,542.05
21,894,607.06
(2,923,000.00)
0.00
44,656,149.11
14,139,794.39
(9,160,003.00)
0.00
49,635,940.50

218,120,284.06
302,119,606.70
0.00
(86,069,327.29)
434,170,563.47
140,220,047.72
(60,000.00)
(299,042,992.64)
275,287,618.55

1,108,440,758.33
472,816,102.54
(5,359,379.48)
0.00
1,575,897,481.39
392,740,607.65
(25,985,285.68)
0.00
1,942,652,803.36

1,435,026.29
834,691.83
0.00
0.00
2,269,718.12
1,447,833.74
0.00
(8,359.78)
3,709,192.08

12,956,854.78
4,561,653.96
0.00
(1,022,591.23)
16,495,917.51
6,057,176.98
0.00
(3,344,678.87)
19,208,415.62

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

81,719,245.31
65,106,213.91
0.00
(3,407,107.73)
143,418,351.49
94,129,061.68
0.00
(5,164,755.63)
232,382,657.54

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
8,025,050.43
8,025,050.43
37,852,677.03
45,877,727.46

7,129,146.21
5,964,088.49

4,608,717.01
4,645,431.75

28,160,231.60
30,427,524.88

434,170,563.47
275,287,618.55

1,424,454,079.47
1,664,392,418.36

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

ยานพาหนะ

- 26 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ที่ดินและ

อาคารและ

เครื่ องจักรและ

เครื่ องใช้

เครื่ องตกแต่ง

ส่ วนปรับปรุ ง

ส่ วนปรับปรุ ง

อุปกรณ์

สํานักงาน

สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง

รวม

ก่อสร้าง

สิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

14,706,218.50

70,148,956.72

739,007,133.32

16,359,667.04

3,917,096.90

25,684,542.05

130,998,739.98

1,000,822,354.51

ซื้อเพิ่ม

0.00

331,334.55

2,634,904.91

2,140,763.72

5,670.10

2,400,000.00

80,239,164.96

87,751,838.24

จําหน่าย

0.00

0.00

0.00

(2,403,090.04)

0.00

(1,223,000.00)

0.00

(3,626,090.04)

โอนระหว่างประเภท

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,706,218.50

70,480,291.27

741,642,038.23

16,097,340.72

3,922,767.00

26,861,542.05

211,237,904.94

1,084,948,102.71

ซื้อเพิ่ม

0.00

1,177,476.01

19,695,912.70

663,640.19

85,700.00

6,669,532.71

82,401,594.41

110,693,856.02

จําหน่าย

0.00

0.00

0.00

(6,261.68)

(8,200.00)

(2,300,000.00)

0.00

(2,314,461.68)

โอนระหว่างประเภท

0.00

11,567,810.88

281,483,734.87

0.00

0.00

0.00

(293,051,545.75)

0.00

14,706,218.50

83,225,578.16

1,042,821,685.80

16,754,719.23

4,000,267.00

31,231,074.76

587,953.60

1,193,327,497.05

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

0.00

8,342,815.18

47,960,370.73

9,735,000.33

1,435,026.29

12,956,854.78

0.00

80,430,067.31

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

0.00

4,794,221.44

44,050,863.95

2,195,531.38

700,979.97

2,262,599.83

0.00

54,004,196.57

โอนระหว่างประเภท

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าเสื่ อมราคาที่ตดั จําหน่าย

0.00

0.00

0.00

(2,373,715.76)

0.00

(886,591.23)

0.00

(3,260,306.99)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

0.00

13,137,036.62

92,011,234.68

9,556,815.95

2,136,006.26

14,332,863.38

0.00

131,173,956.89

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

0.00

5,139,586.06

55,787,536.75

2,299,755.37

679,927.87

2,235,501.64

0.00

66,142,307.69

โอนระหว่างประเภท

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าเสื่ อมราคาที่ตดั จําหน่าย

0.00

0.00

0.00

(4,784.75)

(8,199.00)

(1,655,999.43)

0.00

(1,668,983.18)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0.00

18,276,622.68

147,798,771.43

11,851,786.57

2,807,735.13

14,912,365.59

0.00

195,647,281.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

- 27 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ที่ดินและ

อาคารและ

เครื่ องจักรและ

เครื่ องใช้

เครื่ องตกแต่ง

ส่ วนปรับปรุ ง

ส่ วนปรับปรุ ง

อุปกรณ์

สํานักงาน

สํานักงาน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง

รวม

ก่อสร้าง

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1,024,880.58
1,024,880.58
6,999,377.10
8,024,257.68

0.00
7,000,169.85
7,000,169.85
30,853,299.93
37,853,469.78

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
8,025,050.43
8,025,050.43
37,852,677.03
45,877,727.46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

14,706,218.50

56,318,374.07

642,630,633.70

6,540,524.77

1,786,760.74

12,528,678.67

211,237,904.94

945,749,095.39

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

14,706,218.50

56,924,697.80

857,169,444.59

4,902,932.66

1,192,531.87

16,318,709.17

587,953.60

951,802,488.19

มูลค่าสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ ตามบัญชี

12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ นทรัพย์ถาวร ราคาทุน 84.07 ล้านบาท และ 71.64 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ปรับปรุ งและก่อสร้างอยูบ่ นที่ดินเช่า (หมายเหตุ 32.1)
12.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ นทรัพย์ถาวร ราคาทุน 769.05 ล้านบาท และ 561.69 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และ 553.54 ล้านบาท และ 553.45 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
อยูใ่ นระหว่างจ่ายชําระตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 19)
12.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ นทรัพย์ถาวร ราคาทุน 530.67 ล้านบาท และ 563.98 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และ 290.24 ล้านบาท และ 340.93 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
นําไปคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 17)
12.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ นทรัพย์ถาวร (เครื่ องจักรและอุปกรณ์)ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ราคาทุน 205 ล้านบาท ได้นาํ ไปคํ้าประกันเงินกูย้ มื ตามสัญญาเช่าการเงิน จํานวน 93.50 ล้านบาท (หมายเหตุ 19)
12.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ของโครงการผลิตก๊าซชีวภาพแห่งหนึ่ง หยุดการผลิตและได้โอนทรัพย์สินบางส่ วนไปใช้งานในอีกโครงการหนึ่ง จํานวน 110.55 ล้านบาท ส่ วนที่เหลือ จํานวน
45.88 ล้านบาท ได้ประเมินการด้อยค่าทั้งจํานวน

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 28 13. สิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
งบการเงินรวม (บาท)
บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย)รายได้
กําไร
กําไรหรื อ
หรื อขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

155,320.61
0.00
82,834.46

0.00
1,605,010.09
(41,584.46)

0.00
0.00
0.00

155,320.61
1,605,010.09
41,250.00

219,566.52
7,570,535.41
(41,250.00)

0.00
0.00
0.00

374,887.13
9,175,545.50
0.00

1,760,786.80
2,985,565.89
0.00
9,433,492.58

370,613.90
(1,217,445.52)
0.00
4,309,037.35

0.00
0.00
0.00
0.00

2,131,400.70
1,768,120.37
0.00
13,742,529.93

645,603.78
682,087.18
336,653.21
7,511,876.63

(99,055.20)
0.00
0.00
0.00

2,677,949.28
2,450,207.55
336,653.21
21,254,406.56

14,418,000.34

5,025,631.36

0.00

19,443,631.70

16,925,072.73

(99,055.20)

36,269,649.23

0.00
0.00

0.00
2,641,626.94

0.00
0.00

(16,428,256.55)
2,641,626.94

0.00
1,940,138.53

0.00
0.00

(16,428,256.55)
4,581,765.47

(7,358,632.16)
(7,358,632.16)
7,059,368.18

(7,817,700.39)
(5,176,073.45)
(150,442.09)

0.00
0.00
0.00

(15,176,332.55)
(28,962,962.16)
(9,519,330.46)

(8,561,955.50)
(6,621,816.97)
10,303,255.76

0.00
0.00
(99,055.20)

(23,738,288.05)
(35,584,779.13)
684,870.10

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย)รายได้
กําไร
กําไรหรื อ
หรื อขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ (ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า)
สิ นทรัพย์ถาวร (ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์)
ประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู ้
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ
ภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการรับรู ้ในงวดนี้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย)รายได้
ณ วันที่
31 ธันวาคม

กําไร
หรื อขาดทุน

2557

กําไรหรื อ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย)รายได้
ณ วันที่
31 ธันวาคม

กําไร
หรื อขาดทุน

2558

กําไรหรื อ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ (ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า)
สิ นทรัพย์ถาวร (ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์)
ประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู ้
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
รวม

155,320.61
0.00
41,250.00
1,760,786.80

0.00
1,605,010.09
0.00
370,613.90

0.00
0.00
0.00
0.00

155,320.61
1,605,010.09
41,250.00
2,131,400.70

219,566.52
7,570,535.41
(41,250.00)
330,335.80

0.00
0.00
0.00
(99,055.20)

374,887.13
9,175,545.50
0.00
2,362,681.30

1,864,070.56
0.00

(95,950.19)
0.00

0.00
0.00

1,768,120.37
0.00

682,087.18
336,653.21

0.00
0.00

2,450,207.55
336,653.21

8,783,615.60
12,605,043.57

4,028,026.50
5,907,700.30

0.00
0.00

12,811,642.10
18,512,743.87

8,442,764.46
17,540,692.58

0.00
(99,055.20)

21,254,406.56
35,954,381.25

(7,358,632.16)
5,246,411.41

(7,817,700.39)
(1,910,000.09)

0.00
0.00

(15,176,332.55)
3,336,411.32

(8,561,955.50)
8,978,737.08

0.00
(99,055.20)

(23,738,288.05)
12,216,093.20

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
สุ ทธิ

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

- 29 14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

11,373,804.31

0.00

11,367,811.12

0.00

เงินกูย้ มื ระยะสั้น

50,000,000.00

430,000,000.00

50,000,000.00

430,000,000.00

เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท
รวม

0.00
61,373,804.31

32,467,163.10
462,467,163.10

0.00
61,367,811.12

32,467,163.10
462,467,163.10

14.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคาร 3 แห่ง จํานวน 35 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ MOR-1.5 - MOR ต่อปี
14.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จํานวน 50 ล้านบาท โดยออกตัว๋ สัญญา
ใช้เงิน ครบกําหนดชําระภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นกับธนาคารสองแห่ง จํานวน 130 ล้านบาท โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกําหนดชําระ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ถึง MLR - 2 ต่อปี และมีเงินกูย้ มื ระยะสั้นกับสถาบันการเงินสามแห่ง
จํานวน 300 ล้านบาท โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกําหนดชําระภายในเดือนเมษายน 2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 ต่อปี
14.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ มื เพื่อนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศกับธนาคาร 4 แห่ง จํานวน 420
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ณ วันที่กยู้ มื
14.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ดังกล่าว ไม่มีหลักทรัพย์ค้าํ ประกัน
15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

159,738,926.05

111,309,838.28

107,136,120.42

54,486,768.74

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

29,837,659.89

18,604,296.55

23,409,971.58

14,677,285.73

เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

20,525,343.86

47,549,178.49

116,749.45

15,360,754.61

13,150,342.76
223,252,272.56

11,126,186.02
188,589,499.34

10,927,760.25
141,590,601.70

7,950,524.09
92,475,333.17

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

อื่น ๆ
รวม

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 30 16. หนี้สินระยะยาวส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

เงินกูย้ มื ระยะยาว

122,434,081.47

117,823,382.92

52,896,000.00

52,896,000.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

103,155,267.70
225,589,349.17

81,071,337.75
198,894,720.67

83,152,607.22
136,048,607.22

79,593,088.66
132,489,088.66

17. เงินกูย้ มื ระยะยาว
งบการเงินรวม (บาท)
เงินกูย้ มื จากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

532,567,283.90

651,189,962.61

132,394,376.54

185,290,376.54

หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(122,434,081.47) (117,823,382.92)
410,133,202.43 533,366,579.69

(52,896,000.00) (52,896,000.00)
79,498,376.54 132,394,376.54

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริ ษทั ใหญ่
1 สัญญาเงินกูย้ มื ที่ 1 เงินกูย้ มื จํานวนเงิน 19.51 ล้านบาท จ่ายชําระคืนเงินต้น รวม 81 งวด โดยชําระ 1 เดือนต่องวด
งวดละ 0.24 ล้านบาท (ปลอดชําระเงินต้น 3 เดือน) เริ่ มชําระตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 และชําระดอกเบี้ยเป็ น
รายเดือน ในอัตราร้อยละ MLR - 2.75 ต่อปี
2 สัญญาเงินกูย้ มื ที่ 2 เงินกูย้ มื จํานวนเงิน 32.60 ล้านบาท จ่ายชําระคืนเงินต้น รวม 81 งวด โดยชําระ 1 เดือนต่องวด
งวดละ 0.40 ล้านบาท (ปลอดชําระเงินต้น 3 เดือน) เริ่ มชําระตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 และชําระดอกเบี้ยเป็ น
รายเดือน ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
3 สัญญาเงินกูย้ มื ที่ 3 จํานวน 111.96 ล้านบาท จ่ายชําระคืนเงินต้น รวม 48 งวด โดยชําระ 1 เดือน ต่องวด งวดละ
2.38 ล้านบาท (ปลอดชําระเงินต้น 12 เดือน) เริ่ มชําระตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 และชําระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
ในอัตราร้อยละ MLR - 1.75 ต่อปี
4 สัญญาเงินกูย้ มื ที่ 4 จํานวน 100 ล้านบาท จ่ายชําระคืนเงินต้น รวม 72 งวด โดยชําระ 1 เดือน ต่องวด งวดละ 1.39
ล้านบาท (ปลอดชําระเงินต้น 12 เดือน) เริ่ มชําระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และชําระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
ในอัตราร้อยละ MLR - 1.55 ต่อปี (ปี ที่ 1) และอัตราร้อยละ MLR - 1 ต่อปี (ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็ นต้นไป)
เงินกูย้ มื ดังกล่าวทั้งสี่ สญ
ั ญาคํ้าประกันโดยเครื่ องจักรและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุ 12),
โดยสิ ทธิการเช่าที่ดินบางส่ วน (หมายเหตุ 32.1) และบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื ที่สาํ คัญดังนี้

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 31 17. เงินกูย้ มื ระยะยาว (ต่อ)
1) บริ ษทั ฯ จะต้องไม่ก่อข้อผูกพันหนี้ หรื อภาระใดๆ โดยการกูย้ มื จาก หรื อคํ้าประกันบุคคลใดๆ จนทําให้อตั ราส่ วน
ของหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) เกินกว่า 2 ต่อ 1 และ 2) บริ ษทั ฯ จะต้องดํารง
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่นอ้ ยกว่า 2 เท่า (สําหรับสัญญาเงินกูย้ มื
ที่ 3 และ 4 ไม่นอ้ ยกว่า 1.2 เท่า)
บริ ษทั ย่อย
1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 บริ ษทั ย่อยได้กยู้ มื เงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง จํานวน 450 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายชําระค่าซื้อ
กิจการ (หมายเหตุ 3) จ่ายชําระคืนเงินต้น รวม 84 งวด โดยชําระ 1 เดือนต่องวด งวดละ 6.53 ล้านบาท โดยงวดที่ 84
ให้ชาํ ระเงินต้นและดอกเบี้ยส่ วนที่เหลือทั้งหมด

เริ่ มชําระตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 และชําระดอกเบี้ยเป็ น

รายเดือนในอัตราร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักร
(หมายเหตุ 12), จํานําหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย และคํ้าประกันโดยบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื ที่สาํ คัญดังนี้ 1) บริ ษทั ย่อยจะต้องดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อ
ส่ วนทุน (Debt to Equity Ratio) ไว้ในอัตราไม่เกิน 2 ต่อ 1 และ 2) บริ ษทั ย่อยจะต้องดํารงอัตราส่ วนความสามารถ
ในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไว้ในอัตราส่ วนไม่ต่าํ กว่า 1.5 ต่อ 1
2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 บริ ษทั ย่อยได้กยู้ มื เงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง จํานวน 31.80 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา จ่ายชําระคืนเงินต้น รวม 84
งวด โดยชําระ 1 เดือนต่องวด งวดละ 0.46 ล้านบาท โดยงวดที่ 84 ให้ชาํ ระเงินต้นและดอกเบี้ยส่ วนที่เหลือทั้งหมด
เริ่ มชําระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และชําระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน ในอัตราร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี คํ้าประกัน
โดยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ท้งั หมดตามโครงการ (หมายเหตุ 12), โอนสิ ทธิการเช่าที่ดินภายใต้สญ
ั ญาเช่าพื้นที่หลังคา
(หมายเหตุ 32.1) และคํ้าประกันโดยบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกูย้ มื ที่สาํ คัญดังนี้ 1) บริ ษทั ย่อยจะต้องดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนทุน (Debt to Equity Ratio) ไว้ใน
อัตราไม่เกิน 2 ต่อ 1 และ 2) บริ ษทั ย่อยจะต้องดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage
Ratio) ไว้ในอัตราส่ วนไม่ต่าํ กว่า 1 ต่อ 1
3 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 บริ ษทั ย่อยได้กยู้ มื เงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง จํานวน 24 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา จ่ายชําระคืนเงินต้น รวม
84 งวด โดยชําระ 1 เดือนต่องวด งวดละ 0.35 ล้านบาท โดยงวดที่ 84 ให้ชาํ ระเงินต้นและดอกเบี้ยส่ วนที่เหลือ
ทั้งหมด เริ่ มชําระตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 และชําระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน ในอัตราร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี
ั ญาเช่า
คํ้าประกันโดยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ท้งั หมดตามโครงการ (หมายเหตุ 12), โอนสิ ทธิการเช่าที่ดินภายใต้สญ
พื้นที่หลังคา (หมายเหตุ 32.1) และคํ้าประกันโดยบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื ที่สาํ คัญดังนี้ 1) บริ ษทั ย่อยจะต้องดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนทุน (Debt to Equity
Ratio) ไว้ในอัตราไม่เกิน 2 ต่อ 1 และ 2) บริ ษทั ย่อยจะต้องดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt
Service Coverage Ratio) ไว้ในอัตราส่ วนไม่ต่าํ กว่า 1 ต่อ 1
ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
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การเพิม่ ขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงิน
งบการเงินรวม (บาท) เฉพาะกิจการ (บาท)

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระหว่างปี
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

651,189,962.61

185,290,376.54

(118,622,678.71) (52,896,000.00)
532,567,283.90 132,394,376.54

18. หุน้ กู้
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ออกหุน้ กูช้ นิดผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
จํานวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท เป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท หุน้ กูม้ ีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.30 ต่อปี และมีอายุ 1 ปี
11 เดือน 29 วัน ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 หุน้ กูด้ งั กล่าวออกตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2559
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
19.1 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

9,650,204.90

10,587,918.74

6,460,203.34

5,087,762.67

171,850,445.02

156,824,777.78

80,368,220.47

156,824,777.78

181,500,649.92

167,412,696.52

86,828,423.81

161,912,540.45

(103,155,267.70)
78,345,382.22

(81,071,337.75)
86,341,358.77

(83,152,607.22)
3,675,816.59

(79,593,088.66)
82,319,451.79

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
รวม
หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

19.2 การเพิม่ ขึ้นและลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงิน
งบการเงินรวม (บาท) เฉพาะกิจการ (บาท)

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

167,412,696.52

161,912,540.45

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

103,034,658.88

4,997,649.53

จ่ายชําระคืนระหว่างปี
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(88,946,705.48)
181,500,649.92

(80,081,766.17)
86,828,423.81

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
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- 33 19.3 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์ถาวร ราคาทุนที่อยูใ่ นระหว่างจ่ายชําระแก่เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

740,172,467.29

538,560,467.29

538,560,467.29

538,560,467.29

ยานพาหนะ

28,881,859.81
769,054,327.10

23,127,065.42
561,687,532.71

14,977,551.40
553,538,018.69

14,894,018.69
553,454,485.98

รวม

19.4 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสิ นทรัพย์สญ
ั ญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

109,121,750.08

87,632,417.49

85,580,430.91

85,880,261.49

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

46,492,793.42

88,053,126.87

3,095,658.08

84,548,814.87

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

39,391,166.53

845,169.00

791,247.60

29,946.00

195,005,710.03

176,530,713.36

89,467,336.59

170,459,022.36

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ
สัญญาเช่าการเงิน

(13,505,060.11)

(9,118,016.84)

(2,638,912.78)

(8,546,481.91)

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงิน

181,500,649.92

167,412,696.52

86,828,423.81

161,912,540.45

ภายใน 1 ปี

รวม

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงานและผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยง
ของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน

2559
13,744,797.50

2558
11,456,777.50

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
11,813,406.50

2558
10,657,003.50

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม (บาท)
2559
ยอดคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่าย

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

11,456,777.50

8,803,934.00

10,657,003.50

8,803,934.00

2,838,796.00

2,768,074.00

1,707,179.00

1,968,300.00

(55,500.00)

(115,230.50)

(55,500.00)

(115,230.50)

(495,276.00)
13,744,797.50

0.00
11,456,777.50

(495,276.00)
11,813,406.50

0.00
10,657,003.50

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือปลายงวด
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท)
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั

2,413,011.04

2,485,604.00

1,310,456.00

1,688,872.00

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

425,784.96
2,838,796.00

282,470.00
2,768,074.00

396,723.00
1,707,179.00

279,428.00
1,968,300.00

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ค่าใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2559
2,838,796.00

2558
2,768,074.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
1,707,179.00

2558
1,968,300.00

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก)
งบการเงินรวม (ร้อยละ)
อัตราคิดลด

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

2559

2558

2559

2558

3.52 - 3.70

3.61 - 3.70

3.52

3.70

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
5.00 - 6.00
5.00 - 6.00
5.00
5.00
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551
("TMO08")
ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
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- 35 20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนด
ไว้เป็ นจํานวนเงิน ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)
เพิ่มขึ้น

ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(1,131,747.00)

1,320,185.00

(926,938.00)

1,069,970.00

1,285,155.00

(1,125,741.00)

1,043,095.00

(922,946.00)

3,739,804.00

3,695,621.00

(979,949.00)

3,530,051.00

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราลาออก (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
21. ทุนเรื อนหุน้
21.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุน้ มีมติดงั นี้
1. ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 39.37 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 78,742,101 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท) เป็ นหุน้
สามัญที่เหลือจากรองรับการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน จํานวน 667,605,301
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
2. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวนไม่เกิน
200,280,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน 100.14 ล้านบาท และเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่ วนจํานวนที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละคนถืออยู่ จํานวนไม่เกิน 133,520,000 หุน้ และบุคคลในวงจํากัด จํานวนไม่เกิน 66,760,000
หุน้ โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
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- 36 21.2 การเพิ่มขึ้นและลดลงของทุนเรื อนหุน้ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

จํานวนหุน้

จํานวนเงิน(บาท)

จํานวนหุน้

จํานวนเงิน(บาท)

746,347,402

373,173,701.00

631,874,101

315,937,050.50

0

0.00

35,731,200

17,865,600.00

ลดทุนหุน้ สามัญ

(78,742,101)

(39,371,050.50)

0

0.00

เพิ่มทุนหุน้ สามัญ
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

200,280,000
867,885,301

100,140,000.00
433,942,650.50

0
667,605,301

0.00
333,802,650.50

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ออกหุน้ สามัญจากการใช้สิทธิ UAC-W1

21.3 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (UAC-W1)
1. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายหุน้ ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผลทําให้อตั ราการใช้สิทธิเปลี่ยนเป็ น 1 หน่วย
ต่อหุน้ สามัญ 1.35 หุน้ และราคาใช้สิทธิเปลี่ยนเป็ นหุน้ ละ 5.5555 บาท และวันสุ ดท้ายของการใช้สิทธิในวันที่
29 มกราคม 2559
2. การเพิม่ ขึ้นและลดลงของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (UAC-W1) สรุ ปได้ดงั นี้
จํานวนหน่วย
2559

2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

84,767,021

90,996,105

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

(26,467,570)

(6,229,084)

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิหมดอายุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(58,299,451)
0

0
84,767,021

22. สํารองตามกฏหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ไว้เป็ นสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หลังหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองตามกฏหมายนี้จะมียอดไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนสํารองตามกฏหมายนี้ไม่อาจนําไปจ่ายเงินปันผลได้
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- 37 23. การจัดสรรกําไรสะสม
23.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุน้ มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
อัตราหุน้ ละ 0.10 บาท จํานวน 667.61 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 66.76 ล้านบาท และตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558 จํานวน 4.34 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
23.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ผูถ้ ือหุน้ มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
อัตราหุน้ ละ 0.06945 บาท จํานวน 554.22 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 38.49 ล้านบาท แบ่งเป็ น 1) จ่ายเงินปันผลเป็ นหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ไม่เกินจํานวน 34.64 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผล เท่ากับหุน้ ละ 0.0625 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในอัตรา
8 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปันผล และ 2) จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสด อัตราหุน้ ละ 0.00695 บาท หรื อคิดเป็ นเงินไม่เกินจํานวน 3.85
ล้านบาท และตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 จํานวน 4.07 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลแล้ว
ในวันที่ 30 เมษายน 2558
24. ภาษีเงินได้
24.1 การคํานวณภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย คํานวณภาษีเงินได้ในอัตราตามเกณฑ์ประมวลรัษฎากร จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้
สําหรับปี บวกกลับด้วยสํารองค่าใช้จ่ายและรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
ยกเว้นกําไรในส่ วนที่ได้รับยกเว้นจากการได้รับส่ งเสริ มการลงทุน
24.2 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สําหรับปี ปัจจุบนั

14,928,393.24

6,980,165.47

0.00

0.00

(10,303,255.76)

150,442.09

(8,978,737.08)

1,910,000.09

4,625,137.48

7,130,607.56

(8,978,737.08)

1,910,000.09

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุน
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- 38 24.2 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (ต่อ)
งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับ
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

99,055.20

0.00

99,055.20

0.00

99,055.20

0.00

99,055.20

0.00

24.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
งบการเงินรวม (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายได้ที่ตอ้ งชําระภาษีเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายที่หกั ได้เพิ่มทางภาษี
กําไร(ขาดทุน)ที่ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

29,024,126.35

101,130,775.42

20

20

2558

(2,149,393.86)
20

88,664,105.83
20

5,804,825.27

20,226,155.08

(429,878.77)

17,732,821.17

4,968,492.41

3,441,671.23

1,126,757.74

1,287,082.23

874,623.31

0.00

0.00

0.00

(1,185,756.71)

(764,239.80)

(9,675,616.05)

(17,109,903.31)

(97,294.30)

(120,882.26)

0.00

0.00

(6,237,193.26)

(15,837,329.63)

0.00

0.00

497,440.76

185,232.94

0.00

0.00

4,625,137.48

7,130,607.56

(8,978,737.08)

1,910,000.09

ส่ วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ผลกระทบจากการตัดรายการกับ
บริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ

16

7

418
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- 39 25. กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้น
25.1 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ออก
และเรี ยกชําระแล้ว โดยใช้จาํ นวนหุ ้นรวมจํานวนหุ ้นปั นผลที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ จํานวนหุน้ กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้

จํานวนหุน้

(บาท)

(หุน้ )

(บาท)

(หุน้ )

0.05

664,188,383

0.01

664,188,383

0.15

624,904,477

0.14

624,904,477

ปี 2559
ปี 2558

25.2 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
บวกด้วยจํานวนหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯ ต้องออกให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั (หมายเหตุ 21)
งบการเงินรวม
กําไรสําหรับปี

จํานวนหุน้

กําไรต่อหุน้

2559 บาท 2558

2559 หุน้ 2558

2559 บาท 2558

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ

29,641,951.14

96,348,288.89

664,188,383

624,904,477

0.00

0.00

0

30,342,052

สมมติวา่ มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นหุน้ สามัญ 29,641,951.14

96,348,288.89

664,188,383

655,246,529

0.05

0.15

0.05

0.15

ผลกระทบของหุน้ สามัญ เทียบเท่าปรับเพิ่ม
(สิ ทธิ ที่จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ปรับลด
กําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสําหรับปี

จํานวนหุน้

กําไรต่อหุน้

2559 บาท 2558

2559 หุน้ 2558

2559 บาท 2558

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ

6,829,343.22

86,754,105.74

664,188,383

624,904,477

0.00

0.00

0

30,342,052

สมมติวา่ มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นหุน้ สามัญ 6,829,343.22

86,754,105.74

664,188,383

655,246,529

0.01

0.14

0.01

0.13

ผลกระทบของหุน้ สามัญ เทียบเท่าปรับเพิ่ม
(สิ ทธิ ที่จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ปรับลด
กําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ

ลงชื่อ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 40 26. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนหนึ่งในทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
26.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
นโยบายการกําหนดราคา
รายการค้า
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการ

ค่าเช่าโกดังสิ นค้า เดือนละ 0.14 ล้านบาท

บริ ษทั ย่อย

รายได้อื่น
เงินให้กยู้ มื
ขายสิ นค้า
รายได้อื่น
เงินให้กยู้ มื
รายได้อื่น
เงินให้กยู้ มื
ค่าใช้จ่ายอื่น

เดือนละ 0.16 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2 ต่อปี
ราคาตลาด
เดือนละ 0.03 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี ,
MLR-2 ต่อปี
เดือนละ 0.02 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริ ง

ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้อื่น
ค่าจ้างผูร้ ับเหมา
เงินให้กยู้ มื
รายได้อื่น
ค่าจ้างผูร้ ับเหมา
เงินให้กยู้ มื

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
เดือนละ 0.05 - 0.11 ล้านบาท
ตามราคาที่ตกลงกัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1 ต่อปี
เดือนละ 0.02 ล้านบาท
ตามราคาที่ตกลงกัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1 ต่อปี

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการในบริ ษทั ย่อย ขายสิ นค้า
ค่าจ้างผูร้ ับเหมา
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการในบริ ษทั ย่อย เงินกูย้ มื
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการในบริ ษทั ย่อย ค่าวัสดุ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการในบริ ษทั ย่อย ค่าวัสดุ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการในบริ ษทั ย่อย ค่าใช้จ่ายอื่น

ราคาตลาด
ตามราคาที่ตกลงกัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2 ต่อปี
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามราคาที่ตกลงกัน

บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั โซล่า เอ็นเนอร์ จี รู ฟ พาวเวอร์ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์
แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ร่ วมและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด

บริ ษทั ร่ วมและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั พีพีดบั บลิวอี จํากัด

บริ ษทั ร่ วมและกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วมและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย)
จํากัด
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ทีพีที เทพประทานพร จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เทพประทานพร วัสดุภณ
ั ฑ์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด มหาเทวพรหม
เทพประทานพรคอนกรี ต
บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์ เชียล จํากัด
ญาติสนิทของกรรมการ
บริ ษทั พีพีเจ จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล ญาติสนิทของกรรมการ
เอ็นเนอร์ ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

ซื้ อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น

ราคาตลาด
ราคาตลาด

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

- 41 26.2 รายการทรัพย์สินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จํากัด (เดิมชื่อ
0.00
0.00
บริ ษทั ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จํากัด)
บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพที ี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
0.00
0.00
บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
0.00
0.00
0.00
0.00
บริ ษทั โซล่า เอ็นเนอร์ จี รู ฟ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์
เคมิคลั ส์ จํากัด
0.00
0.00
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
1,380,300.00
460,100.00
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
0.00
0.00
389,068.00
0.00
บริ ษทั พีพดี บั บลิวอี จํากัด
9,342.46
0.00
บริ ษทั เอ็นเนอร์ เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จํากัด
460,100.00
รวม
1,778,710.46
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
993,678.75
993,678.75
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จํากัด (เดิมชื่อ
0.00
0.00
บริ ษทั ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จํากัด)
บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพที ี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
0.00
0.00
บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
0.00
0.00
0.00
0.00
บริ ษทั โซล่า เอ็นเนอร์ จี รู ฟ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั พีพดี บั บลิวอี จํากัด
17,000,000.00
0.00
0.00
บริ ษทั เอ็นเนอร์ เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จํากัด 1,000,000.00
0.00
รวม
18,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558

48,219.00
5,311,554.00
15,448,409.02
18,048.00

0.00
1,604,112.00
31,200.00
0.00

0.00
1,380,300.00
0.00
0.00
0.00
22,206,530.02

53,500.00
460,100.00
0.00
0.00
0.00
2,148,912.00

993,678.75

993,678.75

20,000,000.00
86,500,000.00
106,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
217,500,000.00

0.00
60,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
65,000,000.00

การเพิม่ ขึ้นและลดลง สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
งบการเงิน
งบการเงินรวม (บาท) เฉพาะกิจการ (บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวด
ให้กยู้ มื เพิม่ ระหว่างงวด
จ่ายชําระระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

0.00
65,000,000.00
71,000,000.00 321,500,000.00
(53,000,000.00) (169,000,000.00)
18,000,000.00 217,500,000.00

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

- 42 -

26.2 รายการทรัพย์สินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์
เคมิคลั ส์ จํากัด
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
บริ ษทั เอ็นเนอร์ เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ทีพที ี เทพประทานพร จํากัด

0.00

0.00

20,116.00

16,585.00

4,642,357.83

1,770,473.39

4,642,357.83

1,770,473.39

17,650,200.39

29,632,375.48

0.00

0.00

140,600.00

0.00

0.00

0.00

3,787,176.00

597,330.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

3,965.42

0.00

0.00

9,118.72

0.00

0.00

0.00

26,247,452.94

32,004,144.29

4,680,473.83

1,787,058.39

81,000,000.00

60,000,000.00

0.00

0.00

บริ ษทั พีพเี จ จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล
เอ็นเนอร์ ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด)
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น
บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์ เชียล จํากัด
รวม
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ทีพที ี เทพประทานพร จํากัด

การเพิม่ ขึ้นและลดลง สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
ยอดคงเหลือต้นงวด

60,000,000.00

รับเงินกูย้ มื เพิม่ ระหว่างงวด

21,000,000.00

ยอดคงเหลือปลายงวด

81,000,000.00

ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 43 26.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558
รายได้จากการขาย
บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
รวม

0.00
2,395,100.00
0.00
2,395,100.00

0.00
3,225,000.00
350,000.00
3,575,000.00

18,339,298.01
2,395,100.00
0.00
20,734,398.01

0.00
3,225,000.00
350,000.00
3,575,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

48,219.00
3,686,442.00
5,595,066.00
456,782.00

0.00
2,782,807.00
210,824.00
303,207.00

0.00
1,844,770.56
0.00
0.00
1,844,770.56

681,370.00
890,000.00
0.00
140,000.00
11,497,879.00

3,054,849.00
1,751,465.00
0.00
0.00
8,103,152.00

0.00
22,245,815.20

0.00
25,635,508.25

18,800.00
22,245,815.20

15,500.00
25,635,508.25

286,064.50

0.00

0.00

0.00

1,362,127.50

0.00

0.00

0.00

229,115.00
24,123,122.20

0.00
25,635,508.25

0.00
22,264,615.20

0.00
25,651,008.25

รายได้อื่น
บริ ษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จํากัด (เดิมชื่อ
บริ ษทั ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จํากัด)
0.00
0.00
บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพที ี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
0.00
บริ ษทั โซล่า เอ็นเนอร์ จี รู ฟ พาวเวอร์ จํากัด
0.00
บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์
แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด
0.00
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
890,000.00
บริ ษทั พีพดี บั บลิวอี จํากัด
643,575.00
บริ ษทั เอ็นเนอร์ เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จํากัด 149,342.46
รวม
1,682,917.46
ต้นทุนขายและให้บริ การ
1) ซื้อสิ นค้า
บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์
เคมิคลั ส์ จํากัด
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
2) ค่าจ้างผูร้ ับเหมา
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
บริ ษทั เอ็นเนอร์ เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย)
จํากัด
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิต
บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์ เชียล จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558
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- 44 26.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (ต่อ)
งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ
1,667,368.44
บริ ษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์
เคมิคลั ส์ จํากัด
0.00
บริ ษทั พีพเี จ จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล
เอ็นเนอร์ ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด)
265,997.20
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด มหาเทวพรหม
เทพประทานพรคอนกรี ต
0.00
บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์ เชียล จํากัด
98,300.00
รวม
2,031,665.64
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ทีพที ี เทพประทานพร จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558

1,667,368.44

1,667,368.44

1,667,368.44

0.00

0.00

24,151.81

0.00

265,997.20

0.00

208,140.44
174,540.00
2,050,048.88

0.00
98,300.00
2,031,665.64

0.00
174,540.00
1,866,060.25

0.00

0.00

0.00

864,913.00

26.4 รายการอื่นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

26,671,388.29

199,817,363.63

238,241.20

12,275,173.44

2,324,933.00

745,275.00

0.00

0.00

0.00

265,480.00

0.00

0.00

2,000,000.00

6,206.00

0.00

0.00

30,996,321.29

200,834,324.63

238,241.20

12,275,173.44

สิ นทรัพย์ถาวร
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
บริ ษทั ทีพที ี เทพประทานพร จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เทพประทานพร
วัสดุภณั ฑ์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น
รวม
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- 45 27. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เน้นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
28. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้ ริ หาร และให้ผบู ้ ริ หารตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่า ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกราย
29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559
2558
งานที่กิจการทําและถือเป็ น
รายจ่ายฝ่ ายทุน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่านายหน้าขายสิ นค้า
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

(6,425,687.42) (9,480,701.25)
5,035,549.22 (44,307,878.12)
218,208,606.25 150,624,314.86
103,613,690.72 85,650,532.69
94,129,061.68 65,106,213.91
37,852,677.03
8,025,050.43
3,604,170.00
3,698,993.00
3,380,000.00
2,700,000.00
23,042,080.01 14,799,645.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
2558
(1,890,572.34)
5,625,374.03
40,133,188.15
66,864,884.58
66,142,307.69
37,852,677.03
3,604,170.00
2,300,000.00
19,163,330.01

(5,819,333.03)
(18,981,506.04)
13,135,045.18
63,808,235.01
54,004,196.57
8,025,050.43
3,687,793.00
2,370,000.00
12,799,645.00
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- 46 30. ส่ วนงานดําเนินงาน
30.1 ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน และประเมินผลการดําเนินงาน
ของส่ วนงาน โดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หาร
30.2 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจในส่ วนงานดําเนินงานที่สาํ คัญ ดังนี้
บริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนงานทางธุรกิจ คือ 1) นําเข้าและจําหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ, 2) ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
และให้คาํ แนะนําด้านการตลาดสําหรับสิ นค้าและบริ การ, 3) ผลิตและจําหน่ายก๊าซชีวภาพ, 4) ให้บริ การรับเหมาก่อสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ 5) ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
- ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ มีท้ งั ในประเทศไทยและต่างประเทศ
บริ ษทั ย่อย
- ส่ วนงานทางธุรกิจ คือ 1) รับจ้างผลิตนํ้าประปา เพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรม และใช้ในการบริ โภค รวมทั้งจําหน่ายและติดตั้ง
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, 2) ผลิตและจําหน่ายก๊าซชีวภาพเพือ่ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่ งคมนาคมและ
อุตสาหกรรมทัว่ ไป (ยังไม่มีรายได้), 3) ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานทดแทน, 4) ผลิตและจําหน่าย
เชื้อเพลิงอัดแท่ง (ยังไม่มีรายได้) และ 5) ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภณั ฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป
- ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ มีท้ งั ในประเทศไทยและต่างประเทศ
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- 47 30.3 ส่วนงานดําเนิ นงานในงบการเงินรวม มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ในประเทศ
ขายสิ นค้า

ต่างประเทศ

ผลิตและขายเคมีภณั ฑ์ ผลิตและขายผลิตภัณฑ์

อื่น ๆ

รวม

ขายสิ นค้า

รวม

ที่ปรึ กษาโครงการ

รวม

ปิ โตรเลียม
2559

2558

2559

2558

2559

290.23

215.84

107.36

(895.31) (179.19) (155.45)

รายได้ส่วนงาน

773.89 1,073.94

ต้นทุนส่ วนงาน

(631.69)

กําไร(ขาดทุน)ส่ วนงาน 142.20

178.63

111.04

60.39

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

50.41

81.35

18.27

1,252.83

1,358.46

35.21

36.39

36.51

51.53

71.72

87.92

1,324.55

1,446.38

(116.80)

(86.68)

(79.09)

(25.90) (1,006.77) (1,163.34)

(28.64)

(31.01)

0.00

0.00

(28.64)

(31.01) (1,035.41) (1,194.35)

(9.44)

(36.27)

2.26

6.57

5.38

36.51

51.53

43.08

56.91

(7.63)

246.06

195.12

ต้นทุนที่ปรึ กษาโครงการ ส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งไม่สามารถปั นส่ วนได้อย่างเหมาะสม และมีมูลค่าไม่เป็ นสาระสําคัญ จึงไม่แสดงต้นทุนที่ปรึ กษาโครงการแยกตามส่ วนงาน

ลงชื่ อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

289.14

252.03

- 48 31. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
31.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดนโยบายบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้และการวัดมูลค่าที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4.9
31.2 ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกค้า

สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หลังหัก

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญถือเป็ นมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
31.3 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะยาว
และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมิได้ใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
31.4 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสิ นค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
ป้องกันความเสี่ ยง ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
ลูกหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
ลูกหนี้อื่นในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

151,922.05

237,964.01

151,922.50

237,964.01

202,320.50

709,386.55

193,360.50

709,386.55

71,975.55

132,844.90

71,975.55

132,844.90
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- 49 31.4 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ต่อ)
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีทในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

0.00

895,552.00

0.00

895,552.00

2,020,694.28

991,736.60

1,772,742.28

822,136.60

136,991.10

229,378.44

136,991.10

229,378.44

0.00

98,768.50

0.00

0.00

5,480.00

0.00

5,480.00

0.00

เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินยูโร
เจ้าหนี้อื่นในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
เจ้าหนี้อื่นในสกุลเงินดอลลาร์
สิ งคโปร์

31.5 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท
2559
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์

2558

2559

2558

34.7320 - 36.0850

35.4017 - 36.84

2,711,775.10

2,003,928.28

37.84 - 39.37

38.44 - 40.22

307,455.20

143,865.49

24.9150

0.00

5,480.00

0.00

0.00

0.2950 - 0.3021

0.00

40,000,000.00

สกุลเงินเยน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท
2559
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์
สกุลเงินเยน

2558

2559

2558

34.7320 - 36.0850

35.80 - 36.84

2,428,823.10

1,881,328.28

37.84 - 39.37

38.44 - 40.22

307,455.20

143,865.49

24.9150

0.00

5,480.00

0.00

0.00

0.2950 - 0.3021

0.00

40,000,000.00
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- 50 31.6 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ชัว่ คราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้น เงินกูย้ มื ระยะยาว
และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า
32.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายชําระเงินตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้กบั ผูใ้ ห้เช่าหลายราย
เพื่อใช้เป็ นอาคารสํานักงาน,โกดังเก็บสิ นค้า, ที่ต้ งั โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัด และที่ต้ งั โรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
งบการเงินรวม (บาท)
2559
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

8,325,104.81

6,272,747.08

5,514,585.23

3,974,911.71

20,065,110.39

18,001,010.89

12,936,844.07

10,765,356.57

100,992,339.47

104,952,032.46

73,917,602.61

76,310,979.81

129,382,554.67

129,225,790.43

92,369,031.91

91,051,248.09

32.2 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาบริ การในพื้นที่อาคารสํานักงานและโกดังสิ นค้ากับผูใ้ ห้บริ การหลายราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีภาระที่จะต้องจ่าย ค่าบริ การจนครบกําหนดสัญญา จํานวน 5.76 ล้านบาท
และ 3.10 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจํานวน 4.06 ล้านบาท และ 0.89 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
32.3 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสิ นค้า สิ นทรัพย์ถาวรและจ้างผูร้ ับเหมากับผูข้ ายและผูร้ ับจ้างหลายราย
คงเหลือ ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
1,249,797.45
1,674,132.32
1,249,797.45
1,623,032.32
สกุลเงินยูโร
262,420.10
587,275.50
220,073.30
237,815.40
สกุลเงินบาท
72,884,775.02 146,639,866.37
39,104,651.52 116,002,685.58
สกุลเงินเยน
0.00
71,606,875.00
0.00
71,606,875.00
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์
0.00
5,480.00
0.00
5,480.00
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- 51 32.4 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นค้ากับธนาคารสองแห่ง
คงเหลือดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
229,779.20
103,900.00
191,072.00
52,800.00
สกุลเงินเยน
0.00
71,606,875.00
0.00
71,606,875.00
32.5 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ธนาคาร 2 แห่ง ออกหนังสื อคํ้าประกันคุณภาพสิ นค้าให้
กับลูกค้าบางราย, คํ้าประกันสัญญาจ้างเหมา และคํ้าประกันภาษีอากรในการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 รวมจํานวนเงินประมาณ 41.68 ล้านบาท และ 35.51 ล้านบาทในงบการเงินรวม และจํานวน
37.28 ล้านบาท และ 28.06 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ หนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์
คํ้าประกัน
33. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ชื่อ "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์พูลฟันด์
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว" ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บริ ษทั จัดการกองทุน
เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนฯ ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนตาม
อายุการทํางานของพนักงาน และบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบเป็ นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน ส่ วนที่พนักงาน
จ่ายสะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกเมื่อสมาชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ ตาย หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิก
34. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
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- 52 35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
35.1 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท จํานวน 667,605,301 หุน้ รวมเป็ นเงิน 33.38
ล้านบาท กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2560
35.2 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 433,942,650.50 บาท เป็ น 333,802,650.50 บาท โดยการตัดหุน้
สามัญที่เหลือจากการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 200,280,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
0.50 บาท และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เรื่ อง ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
35.3 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จาก 333,802,650.50
บาท เป็ น 433,942,650.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 200,280,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เรื่ อง ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
35.4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 200,280,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
36. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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