บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ข้า พเจ้า ได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
ของเฉพาะบริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้า ไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

252,531,185.49

98,769,337.65

227,092,610.13

64,909,631.16

219,229,625.29

211,618,583.19

201,980,998.68

193,822,836.30

0.00

4,211,008.35

0.00

4,211,008.35

199,507,283.48

237,594,213.94

199,454,533.48

237,541,463.94

671,268,094.26

552,193,143.13

628,528,142.29

500,484,939.75

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

5

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้ อสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

6

292,774,444.19

270,042,339.36

111,051,487.00

111,051,487.00

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

7

0.00

0.00

40,200,030.00

40,200,030.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

8

843,315,295.25

802,765,804.98

828,373,554.96

797,427,516.54

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

9

8,132,378.29

4,663,587.71

7,027,730.20

3,581,286.77

12,788,330.89

773,477.99

12,788,330.89

773,477.99

3,876,314.50

4,141,611.93

2,070,843.89

2,396,352.22

1,160,886,763.12 1,082,386,821.97 1,001,511,976.94

955,430,150.52

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

1,832,154,857.38 1,634,579,965.10 1,630,040,119.23 1,455,915,090.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

จากสถาบันการเงิน

10

209,159,983.31

212,585,902.67

209,159,983.31

212,585,902.67

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

11

145,585,489.15

271,344,119.65

126,127,266.63

254,765,548.43

12 , 13

103,899,282.45

27,019,885.27

103,899,282.45

27,019,885.27

4,314,156.63

4,314,156.63

4,314,156.63

4,314,156.63

462,958,911.54

515,264,064.22

443,500,689.02

498,685,493.00

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

12

121,217,272.04

130,143,803.39

121,217,272.04

130,143,803.39

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

13

216,269,589.60

5,124,134.47

216,269,589.60

5,124,134.47

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

9

2,003,151.06

0.00

2,003,151.06

0.00

30,625,548.86

0.00

30,625,548.86

0.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

7,840,309.31

7,472,201.96

7,735,403.65

7,379,227.00

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

9,680,166.09

9,800,103.84

9,680,166.09

9,800,103.84

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

387,636,036.96

152,540,243.66

387,531,131.30

152,447,268.70

รวมหนี้สิน

850,594,948.50

667,804,307.88

831,031,820.32

651,132,761.70

ประมาณการหนี้สินสําหรับการรื้ อถอน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

14

331,748,331.00

331,748,331.00

331,748,331.00

331,748,331.00

14

277,102,419.50

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 663,496,662 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 554,204,839 หุน้
หุน้ ละ 0.50 บาท

277,102,419.50

หุน้ สามัญ 554,191,159 หุน้
หุน้ ละ 0.50 บาท

277,095,579.50

277,095,579.50

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

363,896,492.06

363,817,832.06

363,896,492.06

363,817,832.06

เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ

107,731.25

85,500.00

107,731.25

85,500.00

20,487,128.53

20,487,128.53

20,487,128.53

20,487,128.53

312,911,321.77

297,222,503.34

137,414,527.57

143,296,288.48

974,505,093.11

958,708,543.43

799,008,298.91

804,782,328.57

7,054,815.77

8,067,113.79

0.00

0.00

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

981,559,908.88 966,775,657.22 799,008,298.91 804,782,328.57
1,832,154,857.38 1,634,579,965.10 1,630,040,119.23 1,455,915,090.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

15

การแบ่งปั นกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

งบการเงินรวม (บาท)
2557
2556
275,564,496.89
(254,703,595.56)
20,860,901.33
6,655,412.38
(8,390,455.03)
(23,539,712.89)
(5,107,369.73)
22,732,104.83
13,210,880.89
1,465,639.52
14,676,520.41
0.00
14,676,520.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557
2556

246,418,767.12 275,149,728.79 238,062,004.17
(199,368,448.08) (254,075,688.40) (191,397,767.58)
47,050,319.04
21,074,040.39
46,664,236.59
2,407,950.72
7,485,451.98
2,472,989.80
(9,386,354.41) (8,390,455.03) (9,386,354.41)
(20,464,760.75) (22,387,635.89) (19,809,875.64)
(596,446.87) (5,106,454.73)
(596,226.87)
20,858,970.60
0.00
0.00
39,869,678.33
(7,325,053.28) 19,344,769.47
(4,080,074.79)
1,443,292.37
(4,012,401.91)
35,789,603.54
(5,881,760.91) 15,332,367.56
0.00
0.00
0.00
35,789,603.54
(5,881,760.91) 15,332,367.56

15,688,818.43
(1,012,298.02)
14,676,520.41

35,983,879.76
(194,276.22)
35,789,603.54

(5,881,760.91)
0.00
(5,881,760.91)

15,332,367.56
0.00
15,332,367.56

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

16.1
16.1

0.03
553,383,320

0.07
552,897,159

(0.01)
553,383,320

0.03
552,897,159

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

16.2
16.2

0.03
577,803,521

0.06
576,748,798

(0.01)
577,803,521

0.03
576,748,798

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ

ส่วนเกิน

เงินรับล่วงหน้า

ชําระแล้ว

มูลค่าหุ้น

ค่าหุ้นสามัญ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รวมส่วน

ส่วนได้เสีย

รวมส่วนของ

ที่เป็ นของ

ที่ไม่มี

ผูถ้ ือหุ้น

บริ ษทั ใหญ่

อํานาจควบคุม

277,095,579.50

363,817,832.06

85,500.00

20,487,128.53

297,222,503.34

958,708,543.43

8,067,113.79

966,775,657.22

6,840.00

78,660.00

(85,500.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้อื หุ้นสามัญ

0.00

0.00

107,731.25

0.00

0.00

107,731.25

0.00

107,731.25

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

0.00

15,688,818.43

15,688,818.43 (1,012,298.02)

14,676,520.41

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

277,102,419.50

363,896,492.06

107,731.25

20,487,128.53

312,911,321.77

974,505,093.11

7,054,815.77

981,559,908.88

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

218,224,739.00

181,830,224.59

0.00

17,366,731.06

218,528,894.43

635,950,589.08

3,458,179.77

639,408,768.85

0.00

0.00

0.00

0.00

1,816,960.45

1,816,960.45

441,935.05

2,258,895.50

218,224,739.00

181,830,224.59

0.00

17,366,731.06

220,345,854.88

637,767,549.53

3,900,114.82

641,667,664.35

12,150,000.00

174,177,369.97

0.00

0.00

0.00

186,327,369.97

0.00

186,327,369.97

ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้อื หุ้นสามัญ

0.00

0.00

2,218,425.00

0.00

0.00

2,218,425.00

0.00

2,218,425.00

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

0.00

35,983,879.76

35,983,879.76

(194,276.22)

35,789,603.54

สํารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

0.00

766,618.38

(766,618.38)

0.00

0.00

0.00

230,374,739.00

356,007,594.56

2,218,425.00

18,133,349.44

255,563,116.26

862,297,224.26

3,705,838.60

866,003,062.86

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือน
ทุนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้อื หุ้นสามัญ

ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
เกี่ยวกับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือน
เพิม่ ทุนหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จําก ัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน

เงินรับล่วงหน้า

มูลค่าหุน้

ค่าหุน้ สามัญ

ก ําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

รวมส่ วนของ

ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุน้

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

277,095,579.50

363,817,832.06

85,500.00

20,487,128.53

143,296,288.48

804,782,328.57

6,840.00

78,660.00

(85,500.00)

0.00

0.00

0.00

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ

0.00

0.00

107,731.25

0.00

0.00

107,731.25

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

0.00
277,102,419.50

0.00
363,896,492.06

0.00
107,731.25

0.00
20,487,128.53

(5,881,760.91) (5,881,760.91)
137,414,527.57 799,008,298.91

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

218,224,739.00

181,830,224.59

0.00

17,366,731.06

133,841,219.25

551,262,913.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1,364,887.81

1,364,887.81

218,224,739.00

181,830,224.59

0.00

17,366,731.06

135,206,107.06

552,627,801.71

12,150,000.00

174,177,369.97

0.00

0.00

0.00

186,327,369.97

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ

0.00

0.00

2,218,425.00

0.00

0.00

2,218,425.00

ก ําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

0.00

15,332,367.56

15,332,367.56

0.00
230,374,739.00

0.00
356,007,594.56

0.00
2,218,425.00

766,618.38
18,133,349.44

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวดสามเดือน
ทุนหุน้ สามัญจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ

ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
เกีย่ วก ับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวดสามเดือน
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ

สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

(766,618.38)
0.00
149,771,856.24 756,505,964.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู ้ตดั บัญชี
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้ อสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557
2556

13,210,880.89

39,869,678.33

(7,325,053.28)

19,344,769.47

13,184,851.48
(184,589.76)
(102,802.74)
(119,937.75)
(22,732,104.83)
811,376.50
368,107.35
4,876,542.11
9,312,323.25

1,184,805.04
(380,772.07)
0.00
0.00
(20,858,970.60)
840,887.32
330,804.99
381,526.42
21,367,959.43

13,103,533.92
(193,753.53)
(102,802.74)
(119,937.75)
0.00
757,701.61
356,176.65
4,876,542.11
11,352,406.99

1,097,241.02
(380,772.07)
0.00
0.00
0.00
835,818.60
320,472.75
381,526.42
21,599,056.19

(7,868,223.56)
4,211,008.35
38,086,930.46
262,880.00

(62,465,504.00)
9,027,516.10
(8,395,844.76)
1,296,850.63

(8,361,668.95)
4,211,008.35
38,086,930.46
262,880.00

(55,595,233.89)
9,027,516.10
(8,395,844.76)
1,296,850.63

(96,012,012.68)
0.00
(52,007,094.18)
(4,876,542.11)
(484,735.31)
(57,368,371.60)

(10,273,349.97)
33,427.05
(49,408,945.52)
(807,621.78)
(53,097.03)
(50,269,664.33)

(94,598,858.08)
0.00
(49,047,301.23)
(4,876,542.11)
(424,524.41)
(54,348,367.75)

(16,380,760.56)
0.00
(48,448,416.29)
(807,621.78)
(7,503.03)
(49,263,541.10)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)
บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินลดลง
เงินกูย้ มื ระยะยาวลดลง
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการทําสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
สําหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557
2556

102,803.74
(64,858,054.54)
(64,755,250.80)

0.00
(36,460,024.73)
(36,460,024.73)

102,803.74
(59,456,927.26)
(59,354,123.52)

0.00
(36,460,024.73)
(36,460,024.73)

(3,308,996.68)
(1,929,000.00)
(18,972,679.04)
300,000,000.00
85,500.00

(85,268,967.75)
(1,929,000.00)
(480,316.41)
0.00
185,304,965.94

(3,308,996.68)
(1,929,000.00)
(18,972,679.04)
300,000,000.00
85,500.00

(85,268,967.75)
(1,929,000.00)
(480,316.41)
0.00
185,304,965.94

22,231.25
275,897,055.53

2,218,425.00
99,845,106.78

22,231.25
275,897,055.53

2,218,425.00
99,845,106.78

(11,585.29)
153,761,847.84
98,769,337.65
252,531,185.49

0.00
13,115,417.72
32,454,383.69
45,569,801.41

(11,585.29)
162,182,978.97
64,909,631.16
227,092,610.13

0.00
14,121,540.95
27,960,593.99
42,082,134.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล 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 มีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดี รังสิ ต 19 ถนนวิภาวดี รังสิ ต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร และมีสาขาซึ่ งประกอบด้วย
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 267/77 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ฯ ทําการย้ายสาขาไปที่ 188/76
ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง 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 จังหวัดเชี ยงใหม่
สาขาที่ 5 ใช้เป็ นโรงงานผลิตและจําหน่าย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1/1 หมู่ที่ 8 ตําบลกกแรต อําเภอกงไกรลาส จังหวัดสุ โขทัย
1.3 บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจ ดังนี้
1.3.1 บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม
สํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่ นํ้ามัน โรงปิ โตรเคมี โรงงานผลิตนํ้ามันหล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์และ
พลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์ โรงไฟฟ้ าและระบบสาธารณูปโภค
1.3.2 ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําด้านการตลาด สําหรับสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ของงานหรื อโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน โรงกลัน่ นํ้ามันปิ โตรเคมี
โรงไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคต่าง ๆ
1.3.3 ผลิตและจําหน่ายก๊าซชี วภาพ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า การขนส่ งคมนาคม และอุตสาหกรรมทัว่ ไป
1.3.4 รับเหมาก่อสร้างเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
โรงกลัน่ นํ้ามัน โรงปิ โตรเคมี โรงงานผลิตนํ้ามันหล่อลื่น โรงงานโพลีเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรม
เคมีภณั ฑ์ โรงไฟฟ้ าและระบบสาธารณูปโภค
1.3.5 ผลิตและจําหน่ายก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติอดั , ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม) ก๊าซโซลีน
ธรรมชาติ เป็ นต้น
ลงชื่ อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
2.1 งบการเงินตามที่กล่าวข้างต้นได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้น

โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด

เพื่อให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นปั จจุบนั ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์
ใหม่ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดี ยวกับงบการเงินประจําปี
ดังนั้นการใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรใช้ควบคูไ่ ปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
2.2 การปฎิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างไตรมาส
สภาวิชาชี พได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตีความมาตรฐานการบัญชี และตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป
มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
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)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนิ นงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง ส่ วนงานดําเนิ นงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนิ นงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27 เรื่ อง การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็ปไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้
2.3 มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้
มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 เรื่ อง สัญญาประกันภัย
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกล่าว

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

-43. หลักเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงิน
ระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อย นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วมในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานจนถึงวันที่การ
ควบคุมสิ้ นสุ ดลงดังต่อไปนี้
ประเทศ

สัดส่ วนการลงทุน (%)
2557

2556

50

50

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จํากัด

ไทย

รับจ้างผลิตนํ้าประปา รวมทั้ง
จําหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง

บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพที ี

ไทย

50.01

50.01

เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายก๊าซชีวภาพ
เพือ่ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
การขนส่ งคมนาคมและ
อุตสาหกรรมทัว่ ไป

บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

ไทย

99.99

99.99

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
และพลังงานทดแทน

งบการเงินรวมนี้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีเหมือนกันหรื อเหตุการณ์
ทางบัญชีที่คล้ายกัน
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย ยอดกําไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นของ
บริ ษทั ฯ กับสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในงบการเงินรวมแล้ว
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและประมาณการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-55. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

149,822,107.94

119,608,571.22

142,264,827.94

117,601,541.22

23,781,247.92

34,109,589.33

16,331,247.92

19,517,077.43

ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิม่

23,024,119.07

36,795,424.49

21,752,192.47

35,799,868.35

อื่น ๆ

22,602,150.36

21,104,998.15

21,632,730.35

20,904,349.30

219,229,625.29

211,618,583.19

201,980,998.68

193,822,836.30

ลูกหนี้การค้า
ที่เรี ยกชําระแล้ว
ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
ลูกหนี้อื่น

รวม

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

107,147,199.96

94,484,065.49

99,589,919.96

93,362,095.49

38,882,053.71

22,270,145.87

38,882,053.71

21,385,085.87

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

1,093,370.45

697,200.00

1,093,370.45

697,200.00

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน

697,200.00

130,189.71

697,200.00

130,189.71

2,002,283.82

2,026,970.15

2,002,283.82

2,026,970.15

149,822,107.94

119,608,571.22

142,264,827.94

117,601,541.22

ลูกหนี้การค้าที่เรี ยกชําระแล้วแยก
ตามอายุหนี้ที่คา้ งรับ ดังนี้
ลูกหนี้ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ
ลูกหนี้เกินกําหนดชําระ
- น้อยกว่า 3 เดือน

- มากกว่า 12 เดือน
รวม

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-66. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ชื่ อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความ

ทุนจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ ้น

สัมพันธ์

(บาท)

(ร้อยละ)

เงินลงทุน (บาท)
วิธีส่วนได้เสี ย

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557
บริ ษทั บางจากไบโอ
ฟูเอล จํากัด
บริ ษทั เซบิกา๊ ซ

ผลิตและจําหน่าย

ผูถ้ ือหุ ้นและ

ไบโอดีเซล

กรรมการร่ วม

รับเหมาก่อสร้าง

ผูถ้ ือหุ ้นและ

ยูเอซี จํากัด

กรรมการร่ วม

วิธีราคาทุน

31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

281,500,000.00

30

30

291,446,693.54

268,366,423.34

111,051,487.00

111,051,487.00

4,000,000.00

49

49

1,327,750.65

1,675,916.02

0.00

0.00

292,774,444.19

270,042,339.36

111,051,487.00

111,051,487.00

รวม

งบการเงินสําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ของบริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด ที่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวมได้ผา่ นการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี อื่นแล้ว
งบการเงินสําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ของบริ ษทั เซบิกา๊ ซ ยูเอซี จํากัด (ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ร้อยละ 49) ที่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวมได้ผา่ น
การสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-77. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สัดส่วนเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ร้อยละ)

วิธีราคาทุน

จดทะเบียน

ทุนชําระแล้ว

ประเภทธุรกิจ

ในประเทศ

(บาท)

31 มีนาคม 2557

ระบบสาธารณูปโภค

ไทย

10,000,000.00

50

50

4,999,700.00

4,999,700.00

บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายก๊าซชี วภาพ

ไทย

9,700,000.00

50.01

50.01

5,200,630.00

5,200,630.00

บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า

ไทย

30,000,000.00

99.99

99.99

29,999,700.00

29,999,700.00

40,200,030.00

40,200,030.00

ชื่ อบริ ษทั
บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด

31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

และพลังงานทดแทน
รวม
งบการเงินสําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ของบริ ษทั ย่อยที่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวมผ่านการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-88. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8.1 การเพิม่ ขึ้นและลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

802,765,804.98

797,427,516.54

สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

14,191,041.44

4,536,442.40

สิ นทรัพย์อื่นๆ

39,543,301.31

39,513,130.94

(1.00)

(1.00)

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด

(13,184,851.48)

(13,103,533.92)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

843,315,295.25

828,373,554.96

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิม่ ระหว่างงวด - ราคาทุน

จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่จาํ หน่าย

8.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีส่วนปรับปรุ งที่ดินราคาทุน 5.30 ล้านบาท และอาคารและส่ วนปรับปรุ ง
ราคาทุน 66.29 ล้านบาท ปรับปรุ งและก่อสร้างบนที่ดินเช่า (หมายเหตุ 22.1)
8.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ราคาทุน 158.53 ล้านบาท นําไปคํ้าประกันเงินกูย้ มื
ระยะยาว (หมายเหตุ 12)
9. สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

8,132,378.29

4,663,587.71

7,027,730.20

3,581,286.77

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2,003,151.06

0.00

2,003,151.06

0.00

6,129,227.23

4,663,587.71

5,024,579.14

3,581,286.77

สุ ทธิ

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-910. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท
รวม

0.00

10,723,109.65

150,000,000.00

50,000,000.00

59,159,983.31

151,862,793.02

209,159,983.31

212,585,902.67

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ มื เพือ่ นําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศกับธนาคารสี่ แห่ง จํานวน 420 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ณ วันที่กยู้ มื
11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
เจ้าหนี้การค้า

102,647,022.81

204,032,245.39

88,390,117.31

188,040,189.49

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

11,674,308.08

7,777,762.61

11,524,305.75

7,655,462.61

เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

18,127,513.17

43,700,740.67

13,657,478.27

43,367,600.50

อื่น ๆ

13,136,645.09

15,833,370.98

12,555,365.30

15,702,295.83

145,585,489.15

271,344,119.65

126,127,266.63

254,765,548.43

เจ้าหนี้อื่น

รวม
12. เงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
เงินกูย้ มื จากธนาคาร

152,258,376.54

154,187,376.54

หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(31,041,104.50)

(24,043,573.15)

121,217,272.04

130,143,803.39

สุ ทธิ

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 10 การเพิม่ ขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

154,187,376.54

จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระหว่างงวด

(32,970,104.50)

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

121,217,272.04

13. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
13.1 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
รวม
หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

6,786,148.00

7,332,267.95

282,341,619.55

768,178.64

289,127,767.55

8,100,446.59

(72,858,177.95)

(2,976,312.12)

216,269,589.60

5,124,134.47

13.2 การเพิม่ ขึ้นและลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

8,100,446.59

เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด

300,000,000.00

จ่ายชําระคืนระหว่างงวด

(18,972,679.04)

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

289,127,767.55

13.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เครื่ องจักรราคาทุน 536.71 ล้านบาทและยานพาหนะราคาทุน 16.56 ล้านบาท ซึ่งนําไปคํ้า
ประกันเงินกูย้ มื ตามสัญญาเช่าทางการเงิน บริ ษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างจ่ายชําระแก่เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า ดังกล่าวข้างต้น

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 11 13.4 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสิ นทรัพย์สญ
ั ญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
ภายใน 1 ปี

85,625,436.00

3,280,065.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

169,552,122.81

4,765,026.81

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

62,245,358.97

610,404.00

317,422,917.78

8,655,495.81

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน

(28,295,150.23)

(555,049.22)

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

289,127,767.55

8,100,446.59

รวม

14. ทุนเรื อนหุน้
14.1 การเพิม่ ขึ้นและลดลงของทุนเรื อนหุน้ สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
ทุนจดทะเบียน
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

จํานวนหุน้

จํานวนเงิน(บาท)

จํานวนหุน้

จํานวนเงิน(บาท)

663,496,662

331,748,331.00

554,191,159

277,095,579.50

0

0.00

13,680

6,840.00

663,496,662

331,748,331.00

554,204,839

277,102,419.50

ออกหุน้ สามัญจากการใช้สิทธิ UAC-W1
ยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

14.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (UAC-W1)
1) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษทั ฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญบริ ษทั (UAC-W1) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
จํานวน 92.15 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราในการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1.20 หุน้ (เศษของหุน้ ให้ตดั ทิ้ง)
ราคาใช้สิทธิหุน้ ละ 6.25 บาท ใช้สิทธิภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กําหนดให้ใช้สิทธิวนั ทําการสุ ดท้าย
ของทุกไตรมาส โดยวันแรกของการใช้สิทธิวนั ที่ 29 มีนาคม 2556 และวันสุ ดท้ายของการใช้สิทธิวนั ที่ 31 มกราคม 2559
2) การเพิม่ ขึ้นและลดลงของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
จํานวนหน่วย
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

91,021,870

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

(11,400)
91,010,470

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 12 ในไตรมาส 1 ปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้รับชําระเงินจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน 14,365 หน่วย
เป็ นจํานวนเงิน 0.11 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯ แสดงเงินที่ได้รับดังกล่าวเป็ น"เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุน้ สามัญ" และบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนที่ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
15. ภาษีเงินได้
15.1 การคํานวณภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
บริ ษทั ใหญ่
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2557 บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 20 จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้
สําหรับงวด บวกกลับด้วยสํารองค่าใช้จ่ายและรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
บริ ษทั ย่อย
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2557 บริ ษทั ย่อยคํานวณภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 15 - 20 จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้
สําหรับงวด บวกกลับด้วยสํารองค่าใช้จ่ายและรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
15.2 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท)
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2557

2556

สําหรับงวดสามเดือน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สําหรับปี ปัจจุบนั

0.00

3,871,763.29

0.00

3,871,763.29

(1,465,639.52)

208,311.50

(1,443,292.37)

140,638.62

(1,465,639.52)

4,080,074.79

(1,443,292.37)

4,012,401.91

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 13 16. กําไรต่อหุน้
16.1 กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารยอดกําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ว

โดยใช้จาํ นวนหุน้ รวมจํานวนหุน้ ปันผลที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และปรับย้อนหลังกําไรสุ ทธิต่อหุน้ สําหรับปี 2556 ใหม่ ดังนี้
งบการเงินรวม
ก่อนจ่ายหุน้ ปันผล / หุน้ ที่เพิม่ ขึ้น

ก่อนจ่ายหุน้ ปันผล / หุน้ ที่เพิม่ ขึ้น

จากการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

จากการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

กําไรต่อหุน้

จํานวนหุน้

กําไรต่อหุน้

จํานวนหุน้

ปี 2557

-

-

0.03

553,383,320

ปี 2556

0.08

0.07

552,897,159

สําหรับงวดสามเดือน
460,749,478

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจ่ายหุน้ ปันผล / หุน้ ที่เพิม่ ขึ้น

ก่อนจ่ายหุน้ ปันผล / หุน้ ที่เพิม่ ขึ้น

จากการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

จากการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

กําไรต่อหุน้

จํานวนหุน้

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้

จํานวนหุน้

ปี 2557

-

-

(0.01)

553,383,320

ปี 2556

0.03

0.03

552,897,159

สําหรับงวดสามเดือน
460,749,478

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 14 16.2 กําไรต่อหุน้ ปรับลด คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับงวด ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรี ยกชําระ
แล้ว โดยใช้จาํ นวนหุน้ รวมจํานวนหุน้ ปันผลที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 5
และปรับย้อนหลังกําไรสุ ทธิธตอหุ
เมษายน 2556 และปรบยอนหลงกาไรสุ
ต่อหุน้ สํสาหรบ
าหรับ ปีป 2556 ใหม่
ใหม บวกดวยจานวนหุ
บวกด้วยจํานวนหุน้ สามั
สามญทบรษทฯ
ญที่บริ ษทั ฯ ต้ตองออกใหกบ
องออกให้กบั
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ์ซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (หมายเหตุ 14)
งบการเงินรวม
กําไรสําหรับงวด
2557

บาท

จํานวนหุน้
หุห้น้

กําไรต่อหุน้

2556

2557

2556

35,983,879.76

553,383,320

552,897,159

24,420,201

23,851,639

577,803,521

576,748,798

2557 บาท 2556

สําหรับงวดสามเดือน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ

15,688,818.43

0.03

0.07

0.03

0.06

ผลกระทบของหุน้ สามัญ เทียบเท่าปรับเพิ่ม
(สิ ทธิที่จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ )

-

-

กําไรต่อหุน้ ปรับลด
กําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นหุน้ สามัญ

15,688,818.43

35,983,879.76

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
2557

จํานวนหุน้

บาท 2556

2557

หุน้

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
2556

2557 บาท 2556

สําหรับงวดสามเดือน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุ
กาไร(ขาดทุ
)ต่อหุน้ ขัขนพนฐาน
้ นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (5,881,760.91) 15,332,367.56

553,383,320

552,897,159

24,420,201

23,851,639

577,803,521

576,748,798

(0.01)

0.03

(0.01)

0.03

ผลกระทบของหุน้ สามัญ เทียบเท่า
ปรับเพิม่ (สิ ทธิที่จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ )

-

-

กําไรต่อหุน้ ปรับลด
กําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผู
ของผ้ถ้ ือหุห้น้ สามัญ
สมมติวา่ มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นหุน้ สามัญ

(5,881,760.91) 15,332,367.56

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

- 15 17. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
17.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม (บาท)
31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556
72,166.00
45,867.00
619,051.40
549,212.75
251,839,968.09
44,974,721.66
252,531,185.49
45,569,801.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556
62,746.00
42,972.00
551,628.60
514,255.95
226,478,235.53
41,524,906.99
227,092,610.13
42,082,134.94

17.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด สําหรับงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557
บริ ษทั ฯ มีคา่ ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร จํานวน 13.66 ล้านบาท ครบกําหนดจ่ายชําระในเดื อนปี 2557 แสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้ อื่น
18. รายการบัญชี กบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนหนึ่ งในทรัพย์สิน หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เกิดขึ้นจากรายการบัญชี กบั บุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
18.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ลักษณะความสัมพันธ์
รายการค้า
นโยบายการกําหนดราคา
ชื่ อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
นางสาวชวิศา ชี วะเกตุ
ญาติสนิ ทของกรรมการ
ค่าเช่าโกดังสิ นค้า
เดื อนละ 0.14 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด
บริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
เดื อนละ 0.02 ล้านบาท
บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที
บริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
เดื อนละ 0.05 ล้านบาท
เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด บริ ษทั ร่ วมและกรรมการร่ วมกัน ซื้ อสิ นค้า
ราคาตลาด
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
บริ ษทั ร่ วมและกรรมการร่ วมกัน รายได้อื่น
เดื อนละ 0.21 ล้านบาท
ค่าจ้างเหมา
ตามราคาที่ตกลงกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการใน
ขายสิ นค้า
ราคาตลาด
บริ ษทั ย่อย
ค่าจ้างเหมา
ตามราคาที่ตกลงกัน
บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น
คอมเมอร์เชี ยล จํากัด
ญาติสนิ ทของกรรมการ
ซื้ อสิ นค้า
ราคาตลาด

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

- 16 18.2 รายการทรัพย์สินและหนี้ สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
0.00
0.00
บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
5,750,000.00
5,750,000.00
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
0.00
206,000.00
รวม
5,750,000.00
5,956,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
272,850.00
5,750,000.00
0.00
6,022,850.00

0.00
5,750,000.00
206,000.00
5,956,000.00

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด

12,307,003.89

0.00

12,307,003.89

0.00

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อ่ืน
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชี ยล จํากัด
รวม

974,173.41
26,058,791.00
1,883.20
27,034,847.61

0.00
24,920,609.50
0.00
24,920,609.50

974,173.41
11,801,875.00
1,883.20
12,777,931.61

0.00
8,926,875.00
0.00
8,926,875.00

18.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง สําหรับงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557
2556
2557
2556
รายได้จากการขายสิ นค้า
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
0.00
102,560.00
0.00
102,560.00
รายได้อื่น
บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด
บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
รวม
ต้นทุนขายและให้บริ การ
1) ซื้ อสิ นค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
2) ค่าจ้างผูร้ ับเหมา
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
รวม

0.00
0.00
618,000.00
618,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

65,040.00
765,000.00
618,000.00
1,448,040.00

65,040.00
0.00
0.00
65,040.00

9,775,078.43

9,978,915.30

9,775,078.43

9,978,915.30

3,044,860.00
12,819,938.43

36,806,930.50
46,785,845.80

2,875,000.00
12,650,078.43

28,836,250.00
38,815,165.30

ลงชื่ อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)
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งบการเงินรวม (บาท)
2557
2556
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
นางสาวชวิศา ชี วะเกตุ
บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชี ยล จํากัด
รวม

416,842.11
3,110.00
419,952.11

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557
2556

416,842.11
0.00
416,842.11

416,842.11
3,110.00
419,952.11

416,842.11
0.00
416,842.11

18.4 รายการอื่นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง สําหรับงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2557

2556

สิ นทรัพย์ถาวร - ค่าจ้าง
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด

5,957,883.18

0.00

2,750,464.11

0.00

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สําคัญ สําหรับงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557

2556

งานที่กิจการทําและถือเป็ น
รายจ่ายฝ่ ายทุน

(192,440.32)

(1,464,459.45)

(192,440.32)

(1,464,459.45)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ

(52,145,394.54)

(12,969,743.23)

(52,145,394.54)

(12,969,743.23)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

1,330,664.31

6,117,077.55

1,330,664.31

6,117,077.55

ค่าจ้างผูร้ ับเหมา

3,044,860.00

36,806,930.50

2,875,000.00

28,836,250.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

17,101,547.08

11,131,584.55

16,420,442.26

10,653,368.47

ค่าเสื่ อมราคา

13,184,851.48

1,184,805.04

13,103,533.93

1,097,241.02

ค่านายหน้าขายสิ นค้า

1,364,139.00

763,247.00

1,364,139.00

763,247.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

615,000.00

615,000.00

615,000.00

615,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

3,291,182.04

3,893,334.84

3,291,182.04

3,893,334.84

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 18 20. ส่วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการ ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่วนงาน และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน โดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หาร
20.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจในส่วนงานดําเนินงานที่สาํ คัญ ดังนี้
บริ ษทั ใหญ่
- ส่วนงานทางธุรกิจ คือ 1) นําเข้าและจําหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ , 2) ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําด้านการตลาดสําหรับสิ นค้าและบริ การ ,
3) ผลิตและจําหน่ายก๊าซชี วภาพ , 4) ให้บริ การรับเหมาก่อสร้าง เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ , 5) ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
- ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ มีท้ งั ในประเทศไทยและต่างประเทศ
บริ ษทั ย่อย
- ส่วนงานทางธุรกิจ คือ 1) รับจ้างผลิตนํ้าประปา เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และใช้ในการบริ โภค รวมทั้งจําหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกีย่ วข้อง และ 2) ผลิตและจําหน่ายก๊าซชี วภาพเพื่อใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้ า การขนส่งคมนาคมและอุตสาหกรรมทัว่ ไป (ยังไม่มีรายได้) และ 3) ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและพลังงานทดแทน (ยังไม่มีรายได้)
- ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว
20.2 ส่วนงานดําเนินงานในงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ในประเทศ
ขายสินค้า

รับเหมาก่อสร้าง

ขายก๊าซชีวภาพ

2557

2557

2556

ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

2557

2556

รายได้ส่วนงาน

257.24

183.11

3.42

45.04

0.17

0.00

2.00

ต้นทุนส่วนงาน

(217.69)

(143.33)

(3.50)

(42.11)

(4.98)

0.00

39.55

39.78

(0.08)

2.93

(4.81)

0.00

ก ําไรส่วนงาน

2556

ต่างประเทศ
2557

2556

รวม

รวม

ที่ปรึ กษาโครงการ

ขายสินค้า

2557

2556

2557

2556

2557

0.00

262.83

228.15

10.74

14.91

1.99

(18.21)

0.00

(244.38)

(185.44)

(10.32)

(13.93)

(16.21)

0.00

18.45

42.71

0.42

0.98

2556

รวม
2557

2556

2557

2556

3.36

12.73

18.27

275.56

246.42

0.00

0.00

(10.32)

(13.93)

(254.70)

(199.37)

1.99

3.36

2.41

4.34

20.86

47.05

ต้นทุนที่ปรึ กษาโครงการ ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ หาร ซึ่งไม่สามารถปั นส่วนได้อย่างเหมาะสม และมีมลู ค่าไม่เป็ นสาระสําคัญ จึงไม่แสดงต้นทุนที่ปรึ กษาโครงการแยกตามส่วนงาน

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

(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 19 21. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
1) บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อและขายสิ นค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่ งปี
2) บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

255,531.03

780,602.21

255,531.03

780,602.21

105,250.45

109,493.45

105,250.45

109,493.45

สหรัฐอเมริ กา

0.00

108,512.05

0.00

108,512.05

ลูกหนี้ อื่นในสกุลเงินยูโร

0.00

1,600.00

0.00

800.00

1,815,759.40

3,575,234.87

1,815,759.40

3,575,234.87

1,833,413.73

4,413,214.35

1,833,413.73

4,413,214.35

9,548.55

183,117.80

9,548.55

183,117.80

21,920.00

21,920.00

21,920.00

21,920.00

105,686.46

9,182.26

8,386.46

8,386.46

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
ลูกหนี้ การค้าในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
ลูกหนี้ อื่นในสกุลเงินดอลลาร์

หนี้ สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ ธนาคารทรัสต์รีซีทในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เจ้าหนี้ การค้าในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
เจ้าหนี้ การค้าในสกุลเงินยูโร
เจ้าหนี้ การค้าในสกุลเงินปอนด์
สเตอร์ลิง
เจ้าหนี้ อื่นในสกุลเงินยูโร

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
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3) บริ ษทั ฯ มีสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินยูโร

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

32.30 - 33.26

31.28 - 33.006

44.77 - 44.8250

0.00

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

2,783,868.95

3,733,304.87

9,548.55

0.00

22. ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า
22.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้กบั ผูใ้ ห้เช่าหลายราย เพื่อใช้เป็ นอาคารสํานักงาน,
โกดังเก็บสิ นค้า, ที่ต้ งั โรงงานผลิตก๊าชชี วภาพอัดและที่ต้ งั โรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ ง
จ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานดังกล่าว ดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

ภายใน 1 ปี

5,883,304.00

5,670,552.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

8,189,525.88

8,612,464.00

13,092,404.79
27,165,234.67

13,306,710.39
27,589,726.39

เกิน 5 ปี
รวม

22.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาบริ การในพื้นที่อาคารสํานักงานและโกดังสิ นค้ากับผูใ้ ห้บริ การหลายราย โดยจ่ายค่า
บริ การเดื อนละประมาณ 0.19 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ มีภาระที่จะต้องจ่าย
ค่าบริ การจนครบกําหนดสัญญา จํานวน 4.41 ล้านบาท และ 4.39 ล้านบาท ตามลําดับ
22.3 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อสิ นค้า สิ นทรัพย์ถาวรและจ้างผูร้ ับเหมากับผูข้ ายและผูร้ ับจ้างหลายราย
คงเหลือ ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 มีนาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

3,417,800.70

125,290.00

3,417,800.70

125,290.00

สกุลเงินยูโร

3,332,601.72

2,288,900.00

3,254,061.72

2,145,000.00

สกุลเงินบาท

9,840,865.00

12,669,274.95

7,316,265.00

9,073,414.95

ลงชื่ อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
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22.4 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิ ต ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้ากับธนาคารสองแห่ง
คงเหลือดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
60,280.00
122,320.00
สกุลเงินยูโร
95,880.00
57,904.00
22.5 ภาระผูกพันโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และสร้างความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในความเป็ น
เจ้าของบริ ษทั รวมทั้งธํารงรักษาลูกจ้างไว้กบั บริ ษทั อายุโครงการ 3 ปี ลูกจ้างที่เข้าร่ วมโครงการต้องจ่ายเงินสมทบ
ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดื อนทุกเดื อน และบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 - 7 ของเงินเดื อน
ลูกจ้างที่เข้าร่ วมโครงการ ในแต่ละเดื อนเงินสมทบดังกล่าวจะนําไปซื้ อหุน้ ของบริ ษทั ("UAC") ซึ่ งอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในวันที่กาํ หนดไว้ ลูกจ้างที่เข้าร่ วมโครงการสามารถทยอยขายหุน้ "UAC" ได้เมื่อครบกําหนดเวลา
หนึ่ งปี ตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ โครงการร่ วมลงทุนดังกล่าวมอบหมายให้บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด เป็ นตัวแทน
ดําเนิ นการ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินสมทบที่จ่ายให้กบั โครงการดังกล่าว เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่จ่ายเงินสมทบ
22.6 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารหลายแห่ง ออกหนังสื อคํ้าประกันคุณภาพสิ นค้าให้กบั
ลูกค้าบางราย คํ้าประกันสัญญาจ้างเหมา และคํ้าประกันภาษีอากรในการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 รวมจํานวนเงินประมาณ 44.55 ล้านบาท และ 45.94 ล้านบาท ตามลําดับ
หนังสื อคํ้าประกัน ดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
23. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ผูถ้ ือหุน้ มีมติ ดังนี้
1. ให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ อัตราหุน้ ละ 0.16 บาท จํานวน 554.20 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 88.67 ล้านบาท
(ยังไม่รวมหุน้ สามัญที่ออกให้กบั ผูใ้ ช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ UAC-W1 หลังวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)
โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี 2556 จํานวน 3.12 ล้านบาท
2. ให้เปลี่ยนชื่ อบริ ษทั ใหม่เป็ น "บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)" บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั กับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
24. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
ลงชื่ อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

