บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)”)
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้น บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน)”)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิ ด ชอบในการจัด ทําและการนํา เสนองบการเงิ นเหล่า นี้ โดยถูกต้องตามที่ ค วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิ นดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึ่ งกําหนดให้ข ้า พเจ้า ปฏิ บัติ ต ามข้อกํา หนดด้า น
จรรยาบรรณ รวมถึ งวางแผนและปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบเพื่ อให้ไ ด้ความเชื่ อมัน่ อย่า งสมเหตุ สมผลว่างบการเงิ น
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจํานวนเงิ น
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิ นไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทําและการนําเสนองบการเงิ นโดยถูกต้องตามที่ ควรของกิ จการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึ งการประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ ผูบ้ ริ หารใช้แ ละความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

-2ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะ
การเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ยูเอซี
โกลบอล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สํา หรั บปี สิ้ นสุ ด วันเดี ย วกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)")
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ

2557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

100,308,661.76

98,769,337.65

64,134,020.02

64,909,631.16

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7

205,498,661.96

211,618,583.19

200,352,436.04

193,822,836.30

5,138,568.00

4,211,008.35

5,138,568.00

4,211,008.35

131,469,822.51

237,594,213.94

131,417,072.51

237,541,463.94

442,415,714.23

552,193,143.13

401,042,096.57

500,484,939.75

สิ นทรัพย์

2556

2557

2556

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้ อสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ

8

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

9

250,089,276.69

270,042,339.36

111,051,487.00

111,051,487.00

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

0.00

0.00

96,008,200.00

40,200,030.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

1,026,721,513.02

802,765,804.98

920,392,287.20

797,427,516.54

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

14,418,000.34

4,663,587.71

12,605,043.57

3,581,286.77

41,461,661.87

773,477.99

1,396,047.81

773,477.99

4,942,137.78

4,141,611.93

1,837,100.58

2,396,352.22

1,337,632,589.70

1,082,386,821.97

1,143,290,166.16

955,430,150.52

1,780,048,303.93

1,634,579,965.10

1,544,332,262.73

1,455,915,090.27

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ ………......... เมื่อวันที่ ………………….......
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)")
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ

2557

2556

2557

2556

จากสถาบันการเงิน

13

163,806,208.41

212,585,902.67

151,275,918.81

212,585,902.67

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

14

161,244,439.72

271,344,119.65

116,064,813.70

254,765,548.43

15 , 16

119,596,281.79

27,019,885.27

119,596,281.79

27,019,885.27

314,023.72

4,314,156.63

0.00

4,314,156.63

444,960,953.64

515,264,064.22

386,937,014.30

498,685,493.00

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

15

143,989,366.23

130,143,803.39

143,989,366.23

130,143,803.39

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

16

159,636,422.41

5,124,134.47

159,636,422.41

5,124,134.47

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

7,358,632.16

0.00

7,358,632.16

0.00

30,625,548.86

0.00

30,625,548.86

0.00

8,803,934.00

7,472,201.96

8,803,934.00

7,379,227.00

14,927,829.48

9,800,103.84

9,320,352.84

9,800,103.84

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

365,341,733.14

152,540,243.66

359,734,256.50

152,447,268.70

รวมหนี้สิน

810,302,686.78

667,804,307.88

746,671,270.80

651,132,761.70

ประมาณการหนี้สินสําหรับการรื้ อถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)")
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ

2557

2556

2557

2556

17

331,748,331.00

331,748,331.00

331,748,331.00

331,748,331.00

17

277,111,038.00

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 663,496,662 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 554,222,076 หุน้
หุน้ ละ 0.50 บาท

277,111,038.00

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

277,095,579.50

277,095,579.50

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

363,995,604.81

363,817,832.06

363,995,604.81

363,817,832.06

เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ

0.00

85,500.00

0.00

85,500.00

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย

18

24,559,371.74

20,487,128.53

24,559,371.74

20,487,128.53

ยังไม่ได้จดั สรร

19

258,124,522.79

297,222,503.34

131,994,977.38

143,296,288.48

923,790,537.34

958,708,543.43

797,660,991.93

804,782,328.57

45,955,079.81

8,067,113.79

0.00

0.00

969,745,617.15

966,775,657.22

797,660,991.93

804,782,328.57

1,780,048,303.93

1,634,579,965.10

1,544,332,262.73

1,455,915,090.27

รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)")
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผล
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

20

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไรต่อหุน้ ปรับลด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

21
21
21
21

งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557
2556
2557
2556
992,626,240.70 977,933,563.76 983,069,647.60 903,848,331.86
(876,070,399.19) (804,492,785.84) (866,931,238.03) (733,558,810.12)
116,555,841.51 173,440,777.92 116,138,409.57 170,289,521.74
0.00
18,952,055.31
(31,948,909.84)
(91,871,249.01)
(25,062,139.42)
62,130,231.33
48,755,829.88
2,288,425.96
51,044,255.84
0.00
51,044,255.84

0.00
12,217,660.83
(32,070,204.06)
(82,492,623.33)
(3,754,332.67)
77,749,246.32
145,090,525.01
(14,228,704.60)
130,861,820.41
0.00
130,861,820.41

86,983,294.00
21,169,100.20
(31,948,909.84)
(87,767,094.26)
(25,002,218.96)
0.00
79,572,580.71
1,872,283.56
81,444,864.27
0.00
81,444,864.27

8,444,980.00
12,543,555.46
(32,070,204.06)
(78,639,653.18)
(3,743,252.71)
0.00
76,824,947.25
(14,416,997.85)
62,407,949.40
0.00
62,407,949.40

53,648,194.82
(2,603,938.98)
51,044,255.84

131,194,416.44
(332,596.03)
130,861,820.41

81,444,864.27
0.00
81,444,864.27

62,407,949.40
0.00
62,407,949.40

0.10
553,396,248
0.09
581,921,268

0.24
553,369,640
0.23
560,923,378

0.15
553,396,248
0.14
581,921,268

0.11
553,369,640
0.11
560,923,378

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)")
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม (บาท)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ

ส่วนเกิน

เงินรับล่วงหน้า

ชําระแล้ว

มูลค่าหุน้

ค่าหุน้ สามัญ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

277,095,579.50 363,817,832.06

85,500.00

รวมส่วน

ส่วนได้เสีย

รวมส่วนของ

ที่เป็ นของ

ที่ไม่มี

ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั ใหญ่

อํานาจควบคุม

20,487,128.53 297,222,503.34 958,708,543.43

8,067,113.79

966,775,657.22

0.00 40,491,905.00

40,491,905.00

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี 2557
เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

15,458.50

177,772.75

(85,500.00)

0.00

0.00

19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ทุนหุน้ สามัญจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน้ สามัญ

107,731.25

0.00

107,731.25

0.00

(88,673,932.16) (88,673,932.16)

0.00

(88,673,932.16)

0.00

0.00

53,648,194.82

53,648,194.82 (2,603,938.98)

51,044,255.84

0.00

0.00

4,072,243.21

(4,072,243.21)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

277,111,038.00 363,995,604.81

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

218,224,739.00 181,830,224.59

เงินปั นผลจ่าย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
สํารองตามกฎหมาย

18

0.00

0.00

0.00

0.00

24,559,371.74 258,124,522.79 923,790,537.34 45,955,079.81

969,745,617.15

0.00

17,366,731.06 218,528,894.43 635,950,589.08

3,458,179.77

639,408,768.85

1,816,960.45

441,935.05

2,258,895.50

17,366,731.06 220,345,854.88 637,767,549.53

3,900,114.82

641,667,664.35

ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
เกี่ยวกับภาษีเงินได้

5

0.00

0.00

0.00

0.00

1,816,960.45

218,224,739.00 181,830,224.59

0.00

12,150,000.00 174,177,369.97

0.00

0.00

0.00

186,327,369.97

4,499,595.00

190,826,964.97

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี 2556
เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ

10, 17

หุน้ สามัญจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน้ สามัญ

17

647,000.00

7,810,237.50

0.00

0.00

0.00

8,457,237.50

0.00

8,457,237.50

17

0.00

0.00

85,500.00

0.00

0.00

85,500.00

0.00

85,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131,194,416.44 131,194,416.44

(332,596.03)

130,861,820.41

46,073,840.50

0.00

0.00

0.00

(51,197,370.51)

(5,123,530.01)

0.00

(5,123,530.01)

0.00

0.00

0.00

3,120,397.47

(3,120,397.47)

0.00

0.00

0.00

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

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่ายเป็ นเงินสดและหุน้ สามัญ 19
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลงชื่อ …………………………………...…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)")
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน

เงินรับล่วงหน้า

มูลค่าหุน้

ค่าหุน้ สามัญ

กําไรสะสม
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

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี 2557
ทุนหุน้ สามัญจากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ

17

15,458.50

177,772.75

(85,500.00)

0.00

19

0.00

0.00

0.00

0.00

(88,673,932.16) (88,673,932.16)

0.00

0.00

0.00

0.00

81,444,864.27

81,444,864.27

0.00

0.00

0.00

4,072,243.21

(4,072,243.21)

0.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

277,111,038.00 363,995,604.81

0.00

24,559,371.74 131,994,977.38 797,660,991.93

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

เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
สํารองตามกฎหมาย

18

0.00

107,731.25

ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
เกี่ยวกับภาษีเงินได้

5

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

12,150,000.00 174,177,369.97

0.00

0.00

0.00 186,327,369.97

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ที่ปรับปรุ งแล้ว

17,366,731.06 135,206,107.06 552,627,801.71

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี 2556
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ

17

หุน้ สามัญจากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ

17

647,000.00

7,810,237.50

0.00

0.00

0.00

8,457,237.50

17

0.00

0.00

85,500.00

0.00

0.00

85,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62,407,949.40

62,407,949.40

46,073,840.50

0.00

0.00

0.00

(51,197,370.51)

(5,123,530.01)

0.00

0.00

0.00

3,120,397.47

(3,120,397.47)

0.00

277,095,579.50 363,817,832.06

85,500.00

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่ายเป็ นเงินสดและหุน้ สามัญ 19
สํารองตามกฎหมาย

18

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

20,487,128.53 143,296,288.48 804,782,328.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)")
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม (บาท)
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
รายได้เงินอุดหนุนรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินปั นผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้ อสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557
2556

48,755,829.88

145,090,525.01

79,572,580.71

76,824,947.25

54,310,300.46
(439,591.85)
49,500.00
(62,130,231.33)
(102,802.74)
(479,751.00)
2,002,174.43
1,331,732.04
0.00
24,207,623.47
67,504,783.36

9,430,299.27
(1,769,159.83)
0.00
(77,749,246.32)
19,798.00
0.00
2,294,806.10
1,323,219.96
0.00
2,866,805.15
81,507,047.34

53,747,294.89
(478,299.10)
49,500.00
0.00
(102,802.74)
(479,751.00)
1,840,269.17
1,424,707.00
(86,983,294.00)
24,185,029.44
72,775,234.37

9,063,929.18
(1,769,159.83)
0.00
0.00
19,798.00
0.00
2,083,774.05
1,281,891.00
(8,444,980.00)
2,866,805.15
81,927,004.80

35,822,713.90
(927,559.65)
106,074,891.43
219,452.05

(35,664,234.71)
7,575,034.44
(119,816,846.21)
1,081,480.37

(139,016,993.30)
5,607,476.64
75,284,764.43
(25,661,895.84)
(5,746,376.85)
43,876,491.74

179,110,187.19 (123,931,108.05) 148,955,724.50
9,800,103.84
0.00
9,800,103.84
123,592,772.26
77,614,343.07 125,503,699.30
(8,842,697.58) (25,642,049.74) (8,842,697.58)
(29,450,057.17)
(5,415,389.38) (28,172,264.92)
85,300,017.51
46,556,903.95 88,488,736.80

23,328,304.97
(4,038,802.44)
(927,559.65)
7,575,034.44
106,074,891.43 (119,816,846.21)
294,580.00
1,101,480.37

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

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)")
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม (บาท)
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(4,900,000.00)

(1,960,000.00)

0.00

0.00

เงินสดรับเงินปั นผลจากบริ ษทั ร่ วม

56,983,365.05

8,444,980.00

56,983,365.05

8,444,980.00

เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(950,000.00)

0.00

(55,808,170.00)

(34,950,405.00)

เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

102,803.74

1,000.00

102,803.74

1,000.00

เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร

(258,396,904.97)

(361,266,795.40) (160,185,564.39) (356,331,431.48)

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(207,160,736.18)

(354,780,815.40) (158,907,565.60) (382,835,856.48)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น(ลดลง)

(48,493,123.49)

38,201,309.91

(61,249,736.53)

38,201,309.91

เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้น

34,357,989.69

104,244,501.54

34,357,989.69

104,244,501.54

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(73,423,742.39)

(2,405,503.06)

(73,423,742.39)

(2,405,503.06)

เงินสดรับจากการทําสัญญาเช่าการเงิน

300,000,000.00

0.00

300,000,000.00

0.00

40,491,905.00

4,499,595.00

0.00

0.00

107,731.25

85,500.00

107,731.25

85,500.00

0.00

193,762,203.44

0.00

193,762,203.44

(88,673,932.16)

(5,123,530.01)

(88,673,932.16)

(5,123,530.01)

164,366,827.90

333,264,076.82

111,118,309.86

328,764,481.82

456,740.65

2,531,675.03

456,740.65

2,531,675.03

1,539,324.11

66,314,953.96

(775,611.14)

36,949,037.17

98,769,337.65
100,308,661.76

32,454,383.69
98,769,337.65

64,909,631.16
64,134,020.02

27,960,593.99
64,909,631.16

เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
สําหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)")
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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 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 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 จังหวัดเชียงใหม่
สาขาที่ 5 ใช้เป็ นโรงงานผลิตและจําหน่าย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1/1 หมู่ที่ 8 ตําบลกกแรต อําเภอกงไกรลาส จังหวัดสุ โขทัย
1.4 บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจ ดังนี้
1.4.1 บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม
สํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่ นํ้ามัน โรงปิ โตรเคมี โรงงานผลิตนํ้ามันหล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์ และ
พลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ โรงไฟฟ้ าและระบบสาธารณูปโภค
1.4.2 ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําด้านการตลาด สําหรับสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ของงานหรื อโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน โรงกลัน่ นํ้ามันปิ โตรเคมี
โรงไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคต่าง ๆ
1.4.3 ผลิตและจําหน่ายก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า การขนส่ งคมนาคม และอุตสาหกรรมทัว่ ไป
1.4.4 รับเหมาก่อสร้างเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
โรงกลัน่ นํ้ามัน โรงปิ โตรเคมี โรงงานผลิตนํ้ามันหล่อลื่น โรงงานโพลีเมอร์ และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ โรงไฟฟ้ าและระบบสาธารณูปโภค
1.4.5 ผลิตและจําหน่ายก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติอดั , ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (ก๊าซหุ งต้ม) ก๊าซโซลีน
ธรรมชาติ เป็ นต้น
ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

-22. เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ. ศ. 2547
และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่ อง กําหนด
รายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่ได้ใช้ในระหว่างปี
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ตาม
รายละเอียดข้างล่างนี้ ขา้ งล่างนี้
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

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-3มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ 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 ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-42.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั ต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่ องจากยังไม่มี
การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ กําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

ปี ที่มีผลบังคับใช้

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน

2558

(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)

การนําเสนองบการเงิน

2558

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ นค้าคงเหลือ

2558

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)

งบกระแสเงินสด

2558

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ

2558

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

2558

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาก่อสร้าง

2558

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)

ภาษีเงินได้

2558

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2558

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาเช่า

2558

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)

รายได้

2558

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)

ผลประโยชน์พนักงาน

2558

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)

การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

2558

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

2558

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-5เรื่ อง

ปี ที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)

ต้นทุนการกูย้ มื

2558

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการ

2558

ที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

2558

เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

2558

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

2558

ที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)

กําไรต่อหุ ้น

2558

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)

งบการเงินระหว่างกาล

2558

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

2558

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)

ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และ

2558

สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

2558

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

2558

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

2558

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)

การรวมธุรกิจ

2558

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาประกันภัย

2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ

2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดําเนิ นงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)

การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

2558

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)

ส่ วนงานดําเนิ นงาน

2558

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-6เรื่ อง

ปี ที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10

งบการเงินรวม

2558

ฉบับที่ 11

การร่ วมการงาน

2558

ฉบับที่ 12

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

2558

ฉบับที่ 13

การวัดมูลค่ายุติธรรม

2558

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความ

2558

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)

เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนิ นงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาเช่าดําเนิ นงาน-สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า

2558

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)

ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

2558

ของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)

การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ

2558

กฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

2558

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

2558

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน

2558

การบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

2558

หรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน

2558

การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-7-

เรื่ อง

ปี ที่มีผลบังคับใช้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

2558

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

2558

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

2558

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

2558

ฉบับที่ 14

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์

2558

ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

2558

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

2558

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

2558

ฉบับที่ 20

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ

2558

เหมืองผิวดิน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ คาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ มาใช้และถือปฏิบตั ิ
โดยผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

-83. หลักเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อย นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วม
ในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนิ นงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ 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 ทีพีที

ไทย

50.01

50.01

เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายก๊าซชีวภาพ
เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
การขนส่ งคมนาคมและ
อุตสาหกรรมทัว่ ไป

บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

ไทย

99.99

99.99

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
และพลังงานทดแทน

บริ ษทั ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์

ไทย

50

0.00

ผลิตและจําหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่ง

ไทย

98.79

0.00

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า

จํากัด (ถือหุ ้นโดยบริ ษทั
ยูเอซี แอนด์ พีทีพี เอ็นเนอร์ ยี่
จํากัด ร้อยละ 99.97)
บริ ษทั โซล่า เอ็นเนอร์ จี รู ฟ
พาวเวอร์ จํากัด (ถือหุ ้นโดย

และพลังงานทดแทน

บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
ร้อยละ 98.80)
งบการเงินรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีเหมือนกันหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายกัน
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย ยอดกําไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นของบริ ษทั ฯ
กับสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในงบการเงินรวมแล้ว

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
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-94. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.1.2 รายได้จากการขายสิ นค้า บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้เมื่อมีการส่ งมอบและได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ น
สาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
4.1.3 รายได้จากการให้บริ การปรึ กษาโครงการ บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
4.1.4 รายได้จากการให้บริ การรับเหมาก่อสร้าง บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้ตามอัตราส่ วนงานที่ทาํ เสร็ จ กรณี มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่ตน้ ทุนงานทั้งสิ้ นจะสู งกว่ารายได้ค่างานตามสัญญา บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ผลขาดทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย
ทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน
3 เดือนนับจากวันที่ฝาก และ ไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น แสดงในราคาตามสิ ทธิที่จะได้รับ/ใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาจ่ายชําระของลูกหนี้ และกําหนดค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ จากผลการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ ของลูกหนี้ แต่ละราย
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 แสดงด้วยราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม แสดงด้วยราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
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บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแสดงอาคารและอุปกรณ์ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้อง และค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสําหรับการรื้ อถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั
ของสิ นทรัพย์ ซึ่งเป็ นภาระผูกพันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคิดค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์น้ นั และคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้น
มีตน้ ทุนที่มีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั นอกจากนี้ ยงั กําหนดให้ตอ้ งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
ของมูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบบัญชี
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
จํานวนปี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

5 - 20

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

5 - 20

เครื่ องใช้สาํ นักงาน

2 และ 5

เครื่ องตกแต่งสํานักงาน

5

ยานพาหนะ

5

ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4.7 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้สอบทานการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ ราคาตามบัญชีของสิ 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
จากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าก็ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ การ

ด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป หรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
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- 11 4.8 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่มีค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่า
เป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
4.9 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกันและเงินลงทุนระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ มื ระยะยาว และหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
นโยบายและเกณฑ์การรับรู ้และการวัดมูลค่าสําหรับรายการดังกล่าวได้มีการเปิ ดเผยตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
4.10.1 สัญญาเช่าการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ / สัญญาเช่าเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินด้วยราคา
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า ส่ วนดอกเบี้ยจ่าย
ที่เกิดขึ้นจะบันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
4.10.2 สัญญาเช่าดําเนิ นงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวที่ตอ้ งจ่ายตลอดอายุสัญญาภายใต้สัญญาดําเนิ นงาน
เป็ นค่าเช่าจ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตั้งแต่วนั ที่เริ่ มสัญญา โดยตัดจ่ายในอัตราเส้นตรง
4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
4.11.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาํ หนด
การจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน
และเงินสมทบจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตาม
กฏหมายแรงงานไทย มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้ สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู ้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดย
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจากผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ (นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย) โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริ ษทั ฯ
กําหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
สมมติฐานทางสถิติที่สาํ คัญที่ใช้ในการคํานวณสรุ ปผลประโยชน์พนักงาน สรุ ปไว้ดงั นี้
อัตราคิดลด

ร้อยละ 4.11 ต่อปี

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

ผันแปรตามอายุพนักงาน

อัตราการตาย

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์ตาม
เพศชายและเพศหญิง

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 อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
1) ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุน
สําหรับงวดที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจน
การปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
2) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

สิ นทรัพย์และหนี้ สินและจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้หาก
เป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้
4.12.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราว เมื่อมีการปรับปรุ ง
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 17 9. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความ

ทุนที่ชาํ ระแล้ว

สัดส่ วนการถือหุ ้น

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สัมพันธ์

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

เงินลงทุนวิธีส่วนได้เสี ย

เงินลงทุนวิธีราคาทุน

2557
บริ ษทั บางจากไบโอ
ฟูเอล จํากัด
บริ ษทั เซบิก๊าซ

ผลิตและจําหน่าย

ผูถ้ ือหุ ้นและ

ไบโอดีเซล

กรรมการร่ วม

รับเหมาก่อสร้าง

ผูถ้ ือหุ ้นและ

ยูเอซี จํากัด

กรรมการร่ วม

2556

2557

2556

281.50

281.50

30

30

14.00

4.00

49

49

2557

2556

2557

2556

246,685,051.24 268,366,423.34 111,051,487.00 111,051,487.00
3,404,225.45

รวม

1,675,916.02

0.00

0.00

250,089,276.69 270,042,339.36 111,051,487.00 111,051,487.00

9.1 งบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริ ษทั บางจาก ไบโอฟูเอล จํากัด ที่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวมได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นแล้ว
9.2 งบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด (ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ร้อยละ 49) ที่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวมได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
9.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วม มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
สิ นทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557
บริ ษทั บางจาก ไบโอฟูเอล จํากัด

2556

2557

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
รายได้รวมสําหรับปี

2556

2557

สําหรับปี

2556

2557

2556

1,441.76

1,498.81

681.55

666.33

5,317.38

4,416.37

217.67

260.11

79.49

11.66

72.54

8.35

134.25

0.19

(6.36)

(0.69)

บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 18 10. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทุนที่ชาํ ระแล้ว (บาท)
ชื่อบริ ษทั ย่อย
2557
2556
บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด
10,000,000.00
10,000,000.00
บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 90,000,000.00
9,700,000.00
46,000,000.00
30,000,000.00
บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2557
2556
50
50
50.01
50.01
99.99
99.99
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
วิธีราคาทุน
2557
2556
4,999,700.00
4,999,700.00
45,008,800.00
5,200,630.00
45,999,700.00 29,999,700.00
96,008,200.00 40,200,030.00

1. งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริ ษทั ย่อยที่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวมผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
2. ในระหว่างปี 2557
1) บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ได้รับชําระค่าหุน้ แล้วจากการเรี ยกชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนส่ วนที่เหลือ จํานวน 20.30 ล้านบาท (ร้อยละ 70 ของทุน
ที่เพิ่มขึ้น) และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก จาก 30 ล้านบาท เป็ น 150 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ) เรี ยกและ
รับชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนแล้ว จํานวน 60 ล้านบาท ( คิดเป็ นร้อยละ 50 ของทุนที่เพิ่มขึ้น )
2) บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนอีก จาก 30 ล้านบาท เป็ น 70 ล้านบาท ( แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 700,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท )
เรี ยกและรับชําระค่าหุน้ เพิม่ ทุนแล้ว จํานวน 16 ล้านบาท (คิดเป็ น ร้อยละ 40 ของทุนที่เพิม่ ขึ้น )
3. ในระหว่างปี 2556
1) บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ได้รับชําระค่าหุน้ แล้วจากการเรี ยกชําระค่าหุน้ ส่ วนที่เหลือ จํานวน 0.75 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิม่ ทุน
จาก 1 ล้านบาท เป็ น 30 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 300,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 100 บาท) เรี ยกและรับชําระค่าหุน้ เพิม่ ทุนแล้ว จํานวน 8.70 ล้านบาท
(คิดเป็ นร้อยละ 30 ของทุนที่เพิม่ ขึ้น) ทําให้บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนในการถือหุน้ จากร้อยละ 99.97 เป็ นร้อยละ 50.01
2) บริ ษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ได้ต้ งั ขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2556 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท)
และได้จดทะเบียนเพิม่ ทุน จาก 1 ล้านบาท เป็ น 30 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 300,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 100 บาท) เรี ยกและรับชําระค่าหุน้ จัดตั้งบริ ษทั และ
เพิม่ ทุนแล้วทั้งจํานวน
ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

- 19 11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน
สิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนงานระหว่างก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้ อเพิ่ม
โอนระหว่างประเภท
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนระหว่างประเภท
ค่าเสื่ อมราคาที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องใช้
สํานักงาน

งบการเงินรวม (บาท)
เครื่ องตกแต่ง
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

403,805,816.20
443,581,885.98
362,139,213.37
387,002,962.38
0.00
(92,822.53)
(179,559,105.40)
0.00
586,385,924.17
830,492,025.83
231,629,900.22
278,973,747.72
(599,187,802.11)
0.00
(707,738.22)
(1,025,015.22)
218,120,284.06 1,108,440,758.33

0.00
2,047,633.00
0.00
0.00
2,047,633.00
12,658,585.50
0.00
0.00
14,706,218.50

4,117,462.82
209,573.94
0.00
23,750,440.35
28,077,477.11
4,809,709.71
37,261,769.90
0.00
70,148,956.72

3,302,442.68
12,718,578.03
0.00
155,808,665.05
171,829,685.76
27,059,814.34
558,903,977.03
0.00
757,793,477.13

11,473,299.73
1,559,217.67
(14,621.50)
0.00
13,017,895.90
2,643,966.06
2,408,321.01
0.00
18,070,182.97

795,064.19
2,414,727.68
(78,201.03)
0.00
3,131,590.84
171,771.89
613,734.17
0.00
3,917,096.90

20,087,800.36
5,914,018.69
0.00
0.00
26,001,819.05
0.00
0.00
(317,277.00)
25,684,542.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,813,352.34
1,404,961.17
0.00
3,218,313.51
5,119,876.88
4,624.79
0.00
8,342,815.18

155,418.56
4,192,919.58
0.00
4,348,338.14
44,008,340.72
440.60
0.00
48,357,119.46

6,421,760.62
1,797,818.12
(11,264.34)
8,208,314.40
2,419,555.80
(440.60)
0.00
10,627,429.60

524,662.79
277,505.80
(60,760.19)
741,408.40
698,242.68
(4,624.79)
0.00
1,435,026.29

9,452,751.80
1,757,094.60
0.00
11,209,846.40
2,064,284.38
0.00
(317,276.00)
12,956,854.78

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

18,367,946.11
9,430,299.27
(72,024.53)
27,726,220.85
54,310,300.46
0.00
(317,276.00)
81,719,245.31

2,047,633.00
14,706,218.50

24,859,163.60
61,806,141.54

167,481,347.62
709,436,357.67

4,809,581.50
7,442,753.37

2,390,182.44
2,482,070.61

14,791,972.65
12,727,687.27

586,385,924.17
218,120,284.06

802,765,804.98
1,026,721,513.02

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

- 20 ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนงานระหว่างก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้ อเพิ่ม
โอนระหว่างประเภท
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนระหว่างประเภท
ค่าเสื่ อมราคาที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ
สํานักงาน
สํานักงาน

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

403,805,816.20
442,452,789.03
359,982,740.18
382,067,598.46
0.00
(92,822.53)
(179,559,105.40)
0.00
584,229,450.98
824,427,564.96
130,634,622.51
177,419,804.77
(583,157,595.29)
0.00
(707,738.22)
(1,025,015.22)
130,998,739.98 1,000,822,354.51

รวม

0.00
2,047,633.00
0.00
0.00
2,047,633.00
12,658,585.50
0.00
0.00
14,706,218.50

4,117,462.82
209,573.94
0.00
23,750,440.35
28,077,477.11
4,809,709.71
37,261,769.90
0.00
70,148,956.72

3,302,442.68
9,972,137.30
0.00
155,808,665.05
169,083,245.03
27,050,118.08
542,873,770.21
0.00
739,007,133.32

10,344,202.78
1,526,767.67
(14,621.50)
0.00
11,856,348.95
2,094,997.08
2,408,321.01
0.00
16,359,667.04

795,064.19
2,414,727.68
(78,201.03)
0.00
3,131,590.84
171,771.89
613,734.17
0.00
3,917,096.90

20,087,800.36
5,914,018.69
0.00
0.00
26,001,819.05
0.00
0.00
(317,277.00)
25,684,542.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,813,352.34
1,404,961.17
0.00
3,218,313.51
5,119,876.88
4,624.79
0.00
8,342,815.18

155,418.56
4,183,658.48
0.00
4,339,077.04
43,620,853.09
440.60
0.00
47,960,370.73

6,061,958.28
1,440,709.13
(11,264.34)
7,491,403.07
2,244,037.86
(440.60)
0.00
9,735,000.33

524,662.79
277,505.80
(60,760.19)
741,408.40
698,242.68
(4,624.79)
0.00
1,435,026.29

9,452,751.80
1,757,094.60
0.00
11,209,846.40
2,064,284.38
0.00
(317,276.00)
12,956,854.78

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

18,008,143.77
9,063,929.18
(72,024.53)
27,000,048.42
53,747,294.89
0.00
(317,276.00)
80,430,067.31

2,047,633.00
14,706,218.50

24,859,163.60
61,806,141.54

164,744,167.99
691,046,762.59

4,364,945.88
6,624,666.71

2,390,182.44
2,482,070.61

14,791,972.65
12,727,687.27

584,229,450.98
130,998,739.98

797,427,516.54
920,392,287.20

11.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวรราคาทุน 71.37 ล้านบาท และ 24.07 ล้านบาท ที่ปรับปรุ งและก่อสร้างอยูบ่ นที่ดินเช่า (หมายเหตุ 28.1)
11.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ มีอุปกรณ์ราคาทุน 549.20 ล้านบาท และ 16.56 ล้านบาท อยูใ่ นระหว่างจ่ายชําระตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 16)
11.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ มีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ราคาทุน 287.55 ล้านบาท และ 158.33 ล้านบาท ติดคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 15)
ลงชื่ อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
)

- 21 12. สิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
งบการเงินรวม (บาท)
บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย)

บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย)

ณ วันที่

รายได้ในกําไร

ณ วันที่

รายได้ในกําไร

ณ วันที่

31 ธันวาคม

หรื อขาดทุน

31 ธันวาคม

หรื อขาดทุน

31 ธันวาคม

2555

(หมายเหตุ 20.2)

2556

(หมายเหตุ 20.2)

2557

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ (ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า)
ประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
รวม

145,420.61

0.00

145,420.61

9,900.00

155,320.61

0.00

0.00

0.00

82,834.46

82,834.46

1,229,796.40

264,643.99

1,494,440.39

266,346.41

1,760,786.80

0.00

1,960,020.76

1,960,020.76

1,025,545.13

2,985,565.89

883,678.49

180,027.46

1,063,705.95

8,369,786.63

9,433,492.58

2,258,895.50

2,404,692.21

4,663,587.71

9,754,412.63 14,418,000.34

0.00

0.00

0.00

(7,358,632.16) (7,358,632.16)

2,258,895.50

2,404,692.21

4,663,587.71

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
สุ ทธิ

2,395,780.47

7,059,368.18

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย)

บันทึกเป็ น(ค่าใช้จ่าย)

ณ วันที่

รายได้ในกําไร

ณ วันที่

รายได้ในกําไร

ณ วันที่

31 ธันวาคม

หรื อขาดทุน

31 ธันวาคม

หรื อขาดทุน

31 ธันวาคม

2555

(หมายเหตุ 20.2)

2556

(หมายเหตุ 20.2)

2557

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ (ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า)

145,420.61

0.00

145,420.61

9,900.00

155,320.61

0.00

0.00

0.00

41,250.00

41,250.00

1,219,467.20

256,378.20

1,475,845.40

284,941.40

1,760,786.80

รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้

0.00

1,960,020.76

1,960,020.76

(95,950.20)

1,864,070.56

ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน

0.00

0.00

0.00

8,783,615.60

8,783,615.60

1,364,887.81

2,216,398.96

3,581,286.77

9,023,756.80 12,605,043.57

0.00
1,364,887.81

0.00
0.00
2,216,398.96 3,581,286.77

(7,358,632.16) (7,358,632.16)
1,665,124.64 5,246,411.41

ประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
สุ ทธิ

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

- 22 13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม (บาท)
2557
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557

2556

0.00

10,723,109.65

0.00

10,723,109.65

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร

130,000,000.00

50,000,000.00

130,000,000.00

50,000,000.00

เจ้าหนี้ ธนาคารทรัสต์รีซีท
รวม

33,806,208.41
163,806,208.41

151,862,793.02
212,585,902.67

21,275,918.81
151,275,918.81

151,862,793.02
212,585,902.67

13.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคาร จํานวน 35 ล้านบาท (3 แห่ ง) อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ MOR-1.5 - MOR ต่อปี
13.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นกับธนาคารสองแห่ ง จํานวน 130 ล้านบาท โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน
1) จํานวน 80 ล้านบาท ครบกําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2558 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2 ต่อปี
2) จํานวน 50 ล้านบาท ครบกําหนดชําระเดือนมกราคม 2558 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MMR ต่อปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง จํานวน 50 ล้านบาท โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกําหนดภายใน
เดือนมีนาคม 2557 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MMR ต่อปี
13.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ มื เพื่อนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศกับธนาคารหลายแห่ ง จํานวน 420
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ณ วันที่กยู้ มื
13.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ดังกล่าว ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
14. เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
งบการเงินรวม (บาท)
เจ้าหนี้ การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557

2556

2557

2556

55,822,195.57

204,032,245.39

55,822,195.57

188,040,189.49

7,280,965.07

7,777,762.61

6,640,229.43

7,655,462.61

76,583,930.69

43,700,740.67

32,742,030.97

43,367,600.50

21,557,348.39
161,244,439.72

15,833,370.98
271,344,119.65

20,860,357.73
116,064,813.70

15,702,295.83
254,765,548.43

เจ้าหนี้ อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
อื่น ๆ
รวม

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
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)

15. เงินกูย้ มื ระยะยาว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557

2556

เงินกูย้ มื จากธนาคาร

188,545,366.23

154,187,376.54

หัก ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

(44,556,000.00)

(24,043,573.15)

143,989,366.23

130,143,803.39

สุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 ในอัตรา
ร้อยละ MLR - 1.55 ต่อปี (ปี ที่ 1) และอัตราร้อยละ MLR - 1 ต่อปี (ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็ นต้นไป)
เงินกูย้ มื ดังกล่าวทั้งสี่ สัญญาคํ้าประกันโดยเครื่ องจักรและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุ 11),
โดยสิ ทธิการเช่าที่ดินบางส่ วน (หมายเหตุ 28.1) และบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื ที่สาํ คัญดังนี้
1) บริ ษทั ฯ จะต้องไม่ก่อข้อผูกพันหนี้ หรื อภาระใด ๆ โดยการกูย้ มื จาก หรื อคํ้าประกันบุคคลใด ๆ จนทําให้อตั ราส่ วน
ของหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Debt to Equity Ratio) เกินกว่า 2 ต่อ 1 เท่า 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)

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
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)

16. หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
1) หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557
เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ
เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่า
รวม
หัก ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สุ ทธิ

2556

5,116,644.74

7,332,267.95

229,560,059.46

768,178.64

234,676,704.20

8,100,446.59

(75,040,281.79)

(2,976,312.12)

159,636,422.41

5,124,134.47

บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวร ราคาทุน ซึ่งอยูร่ ะหว่างการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวม

2556

536,710,000.00

0.00

12,494,018.69

16,563,018.69

549,204,018.69

16,563,018.69

2) จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสิ นทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557
ภายใน 1 ปี

2556

85,049,220.00

3,280,065.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

168,010,566.78

4,765,026.81

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.00

610,404.00

253,059,786.78

8,655,495.81

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน

(18,383,082.58)

(555,049.22)

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

234,676,704.20

8,100,446.59

รวม

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
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17. ทุนเรื อนหุ ้น
1. ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติ ดังนี้
1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 25,248.50 บาท (หุ ้นสามัญ 50,497 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 0.50 บาท) ทําให้
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน - หุ ้นสามัญ จํานวน 552,898,981 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริ ษทั ฯ ได้
จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556
1.2 ให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นอัตราหุ ้นละ 0.11112 บาท จํานวน 460.75 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิน 51.20 ล้านบาท
แบ่งเป็ น 1) จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไม่เกินจํานวน 46.07 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงิน
ปั นผล เท่ากับหุ ้นละ 0.10 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตรา 5 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นปั นผล และ 2) จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
อัตราหุ ้นละ 0.01112 บาท หรื อคิดเป็ นเงินไม่เกินจํานวน 5.12 ล้านบาท และตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2555 จํานวน 4.43 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปั นผลแล้วในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
1.3 เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 55.30 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 110.60 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 0.50 บาท)
ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน - หุ ้นสามัญ จํานวน 663,498,981 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริ ษทั ฯ
ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม่ ทุน ดังนี้
1.3.1 หุ ้นสามัญ จํานวนไม่เกิน 92.15 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับไว้สาํ หรับการจ่ายหุ ้น
ปั นผลตามข้อ 1.2 และบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชาํ ระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
1.3.2 หุ ้นสามัญ จํานวนไม่เกิน 18.45 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ( UAC – W1)
2. ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2556 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จํานวน 1,159.50 บาท (หุ ้นสามัญ 2,319 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 0.50 บาท) เป็ นการตัดเศษหุ ้นที่เหลือจากการจ่ายหุ ้นปั นผล
(ตามข้อ 1.2) ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนหุ ้นสามัญ จํานวน 663,496,662 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริ ษทั ฯ
ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2556
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2. การเพิ่มขึ้นและลดลงของทุนเรื อนหุ ้น สรุ ปได้ดงั นี้
ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

จํานวนหุ ้น

จํานวนเงิน(บาท)

จํานวนหุ ้น

จํานวนเงิน(บาท)

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

552,949,478

276,474,739.00

436,449,478

218,224,739.00

เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ

110,600,000

55,300,000.00

24,300,000

12,150,000.00

0

0.00

1,294,000

647,000.00

(52,816)

(26,408.00)

0

0.00

0

0.00

92,147,681

46,073,840.50

663,496,662

331,748,331.00

554,191,159

277,095,579.50

0

0.00

30,917

15,458.50

663,496,662

331,748,331

554,222,076

277,111,038

ออกหุ ้นสามัญจากการใช้สิทธิ
UAC-W1
ลดทุนหุ ้นสามัญ
จ่ายหุ ้นปั นผล
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ออกหุ ้นสามัญจากการใช้สิทธิ
UAC-W1
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

3. ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั (UAC-W1)
1) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษทั ฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ ้นสามัญบริ ษทั (UAC-W1) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจํานวน
92.15 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราในการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสามัญ 1.20 หุ ้น (เศษของหุ ้นให้ตดั ทิ้ง) ราคาใช้สิทธิ
หุ ้นละ 6.25 บาท ใช้สิทธิภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กําหนดให้ใช้สิทธิวนั ทําการสุ ดท้ายของทุก
ไตรมาส โดยวันแรกของการใช้สิทธิวนั ที่ 29 มีนาคม 2556 และวันสุ ดท้ายของการใช้สิทธิวนั ที่ 31 มกราคม 2559
2) การเพิ่มขึ้นและลดลงของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สรุ ปได้ดงั นี้
จํานวนหน่วย
2557
ยอดคงเหลือต้นงวด

91,021,870

0

0

92,149,503

(25,765)

(1,127,633)

90,996,105

91,021,870

ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ยอดคงเหลือปลายงวด

2556

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค
- 27 -

)

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับชําระเงินจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั
จํานวน 11,400 หน่วย เป็ นจํานวนเงิน 85,500.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ แสดงเงินที่ได้รับดังกล่าวเป็ น
"เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นสามัญ" และบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนที่ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดังกล่าว
กับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
18. สํารองตามกฏหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ไว้เป็ นสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หลังหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองตามกฏหมายนี้ จะมียอดไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนสํารองตามกฏหมายนี้ ไม่อาจนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
19. การจัดสรรกําไรสะสม
สําหรับปี 2557
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติ ให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
อัตราหุ ้นละ 0.16 บาท จํานวน 554.20 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิน 88.67 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 2 พฤษภาคม
2557 และตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2556 จํานวน 3.12 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวแล้วในระหว่างปี
สําหรับปี 2556
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ขออนุมตั ิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.11112 บาท จํานวน 460.75 ล้านหุ ้น รวมเป็ น
เงิน 51.20 ล้านบาท แบ่งเป็ น 1) จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไม่เกินจํานวน 46.08 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลเท่ากับหุ ้นละ 0.10 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตรา 5 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นปั นผล และ 2) จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
อัตราหุ ้นละ 0.01112 บาท หรื อคิดเป็ นเงินไม่เกินจํานวน 5.12 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2556
20. ภาษีเงินได้
20.1 การคํานวณภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 20 จากกําไร(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้สาํ หรับปี บวกกลับด้วยสํารอง
ค่าใช้จ่ายและรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
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บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยคํานวณภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 15 - 20 จากกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาํ หรับปี บวกกลับด้วย
สํารองค่าใช้จ่ายและรายการอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
20.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท)
2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557

2556

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สําหรับปี ปั จจุบนั

107,354.51

16,633,396.81

(207,158.92)

16,633,396.81

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว (2,395,780.47)

(2,404,692.21)

(1,665,124.64)

(2,216,398.96)

14,228,704.60

(1,872,283.56)

14,416,997.85

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

(2,288,425.96)

20.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557

2556

2557

2556

48,755,829.88

145,090,525.01

79,572,580.71

76,824,947.25

20

20

20

9,751,165.98

29,018,105.00

15,914,516.14

15,364,989.45

0.00

1,330.01

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

1,270,335.52

1,133,963.07

496,704.45

1,061,678.21

ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มทางภาษี

(886,845.35)

(320,991.57) (18,283,504.15)

(2,009,669.81)

กําไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ
ภาษีเงินได้
การลดภาษีเงินได้

20

ส่ วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม

(12,426,046.27)

(15,606,666.07)

0.00

0.00

2,964.16

2,964.16

0.00

0.00

(2,288,425.96)

14,228,704.60

(1,872,283.56)

14,416,997.85

ผลกระทบจากการตัดรายการกับ
บริ ษทั ย่อย
รวมภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ

0

10

0

19
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- 29 21. กําไรต่อหุ ้น
กําไรต่อหุ ้นปรับลด คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
บวกด้วยจํานวนหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯ ต้องออกให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ์ซ้ือหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั (หมายเหตุ 17)
งบการเงินรวม
กําไรสําหรับปี

จํานวนหุ ้น

กําไรต่อหุ ้น

2557 บาท 2556

2557 หุ ้น 2556

2557 บาท 2556

กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ

53,648,194.82

131,194,416.44

553,396,248

553,369,640

28,525,020

7,553,738.00

581,921,268

560,923,378

0.10

0.24

0.09

0.23

ผลกระทบของหุ ้นสามัญ เทียบเท่าปรับเพิ่ม
(สิ ทธิที่จะใช้สิทธิซ้ือหุ ้น)

-

-

กําไรต่อหุ ้นปรับลด
กําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
สมมติวา่ มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ

53,648,194.82

131,194,416.44

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสําหรับปี

จํานวนหุ ้น

กําไรต่อหุ ้น

2557 บาท 2556

2557 หุ ้น 2556

2557 บาท 2556

กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ

81,444,864.27

62,407,949.40

553,396,248

553,369,640

28,525,020

7,553,738

581,921,268

560,923,378

0.15

0.11

0.14

0.11

ผลกระทบของหุ ้นสามัญ เทียบเท่า
ปรับเพิ่ม (สิ ทธิที่จะใช้สิทธิซ้ือหุ ้น)

-

-

กําไรต่อหุ ้นปรับลด
กําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
สมมติวา่ มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ

81,444,864.27

62,407,949.40
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- 30 22. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนหนึ่ งในทรัพย์สิน หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
22.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการค้า

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด

บริ ษทั ย่อย

รายได้อื่น

เดือนละ 0.04 ล้านบาท

บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที

บริ ษทั ย่อย

รายได้อื่น

เดือนละ 0.16 ล้านบาท

บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

บริ ษทั ร่ วมและกรรมการร่ วมกัน

ซื้อสิ นค้า

ราคาตลาด

บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด

บริ ษทั ร่ วมและกรรมการร่ วมกัน

รายได้อื่น

เดือนละ 0.24 ล้านบาท

เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม

ค่าจ้างผูร้ ับเหมา

ตามราคาที่ตกลงกัน

ค่าเช่าโกดังสิ นค้า

เดือนละ 0.14 ล้านบาท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ

ญาติสนิทของกรรมการ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการใน
บริ ษทั ย่อย
ห้างหุ ้นส่วนจํากัด เทพประทานพร ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการใน
วัสดุภณั ฑ์

ขายสิ นค้า

ราคาตลาด

ค่าจ้างผูร้ ับเหมา

ตามราคาที่ตกลงกัน

ค่าจ้างผูร้ ับเหมา

ตามราคาที่ตกลงกัน

ค่าจ้างผูร้ ับเหมา

ตามราคาที่ตกลงกัน

ซื้อสิ นค้า

ราคาตลาด

บริ ษทั ย่อย

ห้างหุ ้นส่วนจํากัด ภักดีแผ่นดิน
ขอนแก่น

ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการใน
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น
คอมเมอร์เชียล จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการ

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 31 22.2 รายการทรัพย์สินและหนี้ สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2557

2556

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด

0.00

0.00

42,307.80

0.00

บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

0.00

0.00

331,700.00

0.00

15,103.05

206,000.00

15,103.05

206,000.00

5,750,000.00

5,750,000.00

5,750,000.00

5,750,000.00

5,765,103.05

5,956,000.00

6,139,110.85

5,956,000.00

39,859,292.81

0.00

993,678.75

0.00

บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด

36,267,081.23

0.00

32,274,820.97

0.00

บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

13,535,500.00

24,920,609.50

13,535,500.00

8,926,875.00

49,802,581.23

24,920,609.50

45,810,320.97

8,926,875.00

บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
รวม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

รวม

22.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)
2557

2556

2557

2556

11,200.00

158,200.00

11,200.00

158,200.00

บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด

0.00

0.00

420,900.00

260,160.00

บริ ษทั ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

0.00

0.00

2,460,000.00

102,000.00

2,712,000.00

0.00

2,712,000.00

0.00

2,712,000.00

0.00

5,592,900.00

362,160.00

รายได้จากการขายสิ นค้า
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
รายได้อื่น

บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด
รวม

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

- 32 งบการเงินรวม (บาท)
2557
2556
ต้นทุนขายและให้บริ การ
1) ซื้อสิ นค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
2) ค่าจ้างผูร้ ับเหมา
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
นางสาวชวิศา ชีวะเกตุ
บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์ เชียล
จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557
2556

37,757,154.55

47,266,597.64

37,757,154.55

47,266,597.64

12,523,605.00
50,280,759.55

112,091,390.00
159,357,987.64

4,025,000.00
41,782,154.55

41,486,250.00
88,752,847.64

1,667,368.44

1,667,368.44

1,667,368.44

1,667,368.44

32,750.00
1,700,118.44

69,360.00
1,736,728.44

32,750.00
1,700,118.44

69,360.00
1,736,728.44

22.4 รายการอื่นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
2557
2556
สิ นทรัพย์ถาวร - ค่าจ้างผูร้ ับเหมา
บริ ษทั เซบิก๊าซ ยูเอซี จํากัด

133,884,499.78
ห้างหุ ้นส่วนจํากัด เทพประธานพร วัสดุภณั ฑ์ 1,784,250.00
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ภักดีแผ่นดิน ขอนแก่น
253,869.00
รวม
135,922,618.78

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557
2556
0.00
0.00
0.00
0.00

120,166,934.63
0.00
0.00
120,166,934.63

0.00
0.00
0.00
0.00

23. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เน้นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
24. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้ ริ หาร และให้ผบู ้ ริ หารตามนิ ยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่า ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกราย

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

- 33 25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญ มีดงั นี้

งานที่กิจการทําและถือเป็ น
รายจ่ายฝ่ ายทุน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าจ้างผูร้ ับเหมา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่านายหน้าขายสิ นค้า
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

งบการเงินรวม (บาท)
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557
2556

(5,150,080.31) (11,488,436.34)
(3,143,568.53) (19,010,405.88)
19,693,515.91 23,017,260.25
13,238,605.00 123,491,390.00
62,680,856.29 52,854,356.69
54,310,300.46
9,430,299.27
4,117,146.00
2,623,371.00
2,410,000.00
2,460,000.00
12,514,036.89 13,472,874.40

(3,320,713.98) (11,488,436.34)
(3,143,568.53) (19,010,405.88)
19,693,515.91 23,017,260.25
4,740,000.00 52,886,250.00
59,375,020.32 50,639,221.41
53,747,294.89
9,063,929.18
4,117,146.00
2,623,371.00
2,410,000.00
2,460,000.00
12,514,036.89 13,472,874.40

26. ส่ วนงานดําเนิ นงาน
26.1 ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ ดําเนิ นงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน และประเมินผลการดําเนิ นงานของ
ส่ วนงาน โดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หาร
26.2 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิจในส่ วนงานดําเนิ นงานที่สาํ 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, 5) ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
- ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ มีท้ งั ในประเทศไทยและต่างประเทศ
บริ ษทั ย่อย
- ส่ วนงานทางธุรกิจ คือ 1) รับจ้างผลิตนํ้าประปา เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และใช้ในการบริ โภค รวมทั้งจําหน่ายและติดตั้ง
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ 2) ผลิตและจําหน่ายก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า การขนส่ งคมนาคมและ
อุตสาหกรรมทัว่ ไป (ยังไม่มีรายได้) และ 3) ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและพลังงานทดแทน
- ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ในประเทศไทยเพียงแห่ งเดียว

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

- 34 26.3 ส่ วนงานดําเนินงานในงบการเงินรวม มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ในประเทศ
ขายสิ นค้า

รับเหมาก่อสร้าง

ขายก๊าซชีวภาพ
2557

ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

2557

2556

2557

2556

รายได้ส่วนงาน

854.24

714.80

26.85

150.81

1.04

0.30

17.69

ต้นทุนส่ วนงาน

(718.89)

(590.60)

(24.15)

(144.42)

(18.29)

(10.67)

135.35

124.20

2.70

6.39

(17.25)

(10.37)

กําไร(ขาดทุน)ส่ วนงาน

2556

ต่างประเทศ
2557

2556

รวม

รวม

ที่ปรึ กษาโครงการ

ขายสิ นค้า

รวม

2557

2556

2557

2556

2557

2556

2557

2556

2557

2556

0.00

899.82

865.91

45.68

64.20

47.13

47.82

92.81

112.02

992.63

977.93

(73.46)

0.00

(834.79)

(745.69)

(41.28)

(58.80)

0.00

0.00

(41.28)

(58.80)

(876.07)

(804.49)

(55.77)

0.00

65.03

120.22

4.40

5.40

47.13

47.82

51.53

53.22

116.56

173.44

ต้นทุนที่ปรึ กษาโครงการ ส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ หาร ซึ่งไม่สามารถปันส่ วนได้อย่างเหมาะสม และมีมูลค่าไม่เป็ นสาระสําคัญ จึงไม่แสดงต้นทุนที่ปรึ กษาโครงการแยกตามส่ วนงาน

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

- 35 27. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
27.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดนโยบายบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้และการวัดมูลค่าที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4.9
27.2 ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกค้า สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หลังหัก
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญถือเป็ นมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
27.3 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่ องจากรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื
ระยะยาวและหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมิได้ใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
27.4 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้อและขายสิ นค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
ป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่ งปี
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
622,921.02
780,602.21
622,921.02
780,602.21
ลูกหนี้ การค้าในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
597,002.27
109,493.45
597,002.27
109,493.45
ลูกหนี้ อื่นในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
103,456.10
108,512.05
103,456.10
108,512.05
0.00
1,600.00
0.00
800.00
ลูกหนี้ อื่นในสกุลเงินยูโร
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- 36 งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

หนี้ สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ ธนาคารทรัสต์รีซีทในสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

436,316.00

3,575,234.87

436,316.00

3,575,234.87

479,700.00

0.00

169,200.00

0.00

1,511,695.80

4,413,214.35

820,316.30

4,413,214.35

400,487.82

183,117.80

13,182.82

183,117.80

0.00

21,920.00

0.00

21,920.00

0.00

9,182.26

0.00

8,386.46

เจ้าหนี้ ธนาคารทรัสต์รีซีท
ในสกุลเงินยูโร
เจ้าหนี้ การค้าในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
เจ้าหนี้ การค้าในสกุลเงินยูโร
เจ้าหนี้ การค้าในสกุลเงินปอนด์
สเตอร์ ลิง
เจ้าหนี้ อื่นในสกุลเงินยูโร

บริ ษทั ฯ มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินยูโร

2557

2556

2557

2556

32.62 - 33.1480

31.28 - 33.006

1,127,876.38

3,733,304.87

41.1897 - 41.7479

0.00

506,790.80

0.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินยูโร

2557

2556

2557

2556

32.62 - 33.1480

31.28 - 33.006

1,127,876.38

3,733,304.87

41.1897 - 41.7479

0.00

196,290.80

0.00
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สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้า
และลูกหนี้ อื่น และเงินลงทุนระยะยาว หนี้ สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ มื ระยะยาว และหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
28. ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า
28.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้กบั ผูใ้ ห้เช่าหลายราย เพื่อใช้เป็ นอาคารสํานักงาน,
โกดังเก็บสิ นค้า, ที่ต้ งั โรงงานผลิตก๊าชชีวภาพอัดและที่ต้ งั โรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ ง
จ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานดังกล่าว ดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2557

2556

ภายใน 1 ปี

5,811,968.00

5,670,552.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

5,152,278.75

8,612,464.00

12,449,487.85

13,306,710.39

23,413,734.60

27,589,726.39

เกิน 5 ปี
รวม

28.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาบริ การในพื้นที่อาคารสํานักงานและโกดังสิ นค้ากับผูใ้ ห้บริ การหลายราย โดยจ่ายค่า
บริ การเดือนละประมาณ 0.19 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ มีภาระที่จะต้องจ่ายค่าบริ การ
จนครบกําหนดสัญญา จํานวน 3.83 ล้านบาท และ 4.39 ล้านบาท ตามลําดับ
28.3 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสิ นค้า สิ นทรัพย์ถาวรและจ้างผูร้ ับเหมากับผูข้ ายและผูร้ ับจ้างหลายราย
คงเหลือ ดังนี้
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

8,336,158.90

125,290.00

8,336,158.90

125,290.00

สกุลเงินยูโร

2,413,766.06

2,288,900.00

493,766.06

2,145,000.00

สกุลเงินบาท

146,034,056.22

12,669,274.95

22,107,215.15

9,073,414.95
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินยูโร

2556
0.00

122,320.00

102,648.00

57,904.00

28.5 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 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 - 7 ของเงินเดือน
ลูกจ้างที่เข้าร่ วมโครงการ ในแต่ละเดือนเงินสมทบดังกล่าวจะนําไปซื้อหุ ้นของบริ ษทั ("UAC") ซึ่งอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยในวันที่กาํ หนดไว้ ลูกจ้างที่เข้าร่ วมโครงการสามารถทยอยขายหุ ้น "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
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินสมทบ
28.6 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารหลายแห่ ง ออกหนังสื อคํ้าประกันคุณภาพสิ นค้าให้กบั
ลูกค้าบางราย คํ้าประกันสัญญาจ้างเหมา และคํ้าประกันภาษีอากรในการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 รวมจํานวนเงินประมาณ 51.79 ล้านบาท และ 45.94 ล้านบาท ตามลําดับ หนังสื อคํ้าประกัน
ดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
29. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ชื่อ "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์
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
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วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องและดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 มีมติเห็นชอบให้เสนออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น อนุมตั ิจดั ตั้งบริ ษทั ย่อยใหม่เพื่อเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์
แอนด์ เคมิคอล จํากัด ราคาซื้อรวมทั้งสิ้ น ไม่เกินจํานวน 730 ล้านบาท
32. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายชัชพล ประสพโชค

)

