บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ยูนเิ วอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท
ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอ
ความถู ก ต อ งและครบถ ว นของข อมู ล ในงบการเงิน เหล านี้ สว นขา พเจ า เป น ผู รั บผิ ด ชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไมไดตรวจสอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทรวมแหงหนึ่ง ซึ่งไดรวมอยูในงบการเงินนี้
เงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียคิดเปนรอยละ 32.52 และรอยละ 30.29 ของยอดสินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทรวม สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คิดเปนรอยละ 2.30 และรอยละ 9.79 ของรายไดรวม ตามลําดับ
งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาว ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น โดยขาพเจาไดรับรายงานการตรวจสอบ
ของผูสอบบัญชีอื่นนั้น และผลการตรวจสอบของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตาง ๆ
ของบริษัทรวมดังกลาวไดถือตามรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีอื่นนั้น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ต อ งวางแผนและปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให ไ ด ค วามเชื่ อ มั่ น อย า งมี เ หตุ ผ ลว า งบการเงิ น แสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่
กิ จ การใช แ ละประมาณการเกี่ ย วกั บ รายการทางการเงิ น ที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ซึ่ ง ผู บ ริ ห ารเป น ผู จั ด ทํ า ขึ้ น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวา
การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

-2ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 และ 2553 ผลการดํ า เนิ น งานรวมและผลการ
ดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแตละปของบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ของเฉพาะบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2, 4 และ 5 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 บริษัทฯ ไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2554
ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
เปนตนไป เพื่อเปนเกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 ที่ นํ า มาแสดงเปรี ย บเที ย บได แ สดงตามรู ป แบบใหม เพื่ อ ให
สอดคลองกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 20 กุมภาพันธ 2555

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม (บาท)
สินทรัพย

หมายเหตุ

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2553

2554

2553

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

6

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

7

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา
สินคาคงเหลือ

8

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

70,600,067.44

57,644,142.31

68,232,511.14

57,644,142.31

28,020,041.74

0.00

28,020,041.74

0.00

110,576,622.92

122,969,280.88

110,463,821.57

122,969,280.88

5,961,514.40

13,727,336.70

5,961,514.40

13,727,336.70

92,524,285.32

109,546,405.99

91,405,601.92

109,546,405.99

307,682,531.82

303,887,165.88

304,083,490.77

303,887,165.88

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน

9

12,561,874.99

98,289,997.30

12,561,874.99

98,289,997.30

เงินลงทุนในบริษัทรวม

10

168,470,379.84

182,231,627.08

111,051,487.00

111,051,487.00

เงินลงทุนในบริษัทยอย

11

0.00

0.00

4,999,700.00

0.00

อุปกรณ

12

25,317,468.92

12,140,396.69

25,266,824.41

12,140,396.69

4,044,901.45

5,160,390.30

4,044,901.45

5,160,390.30

210,394,625.20

297,822,411.37

157,924,787.85

226,642,271.29

518,077,157.02

601,709,577.25

462,008,278.62

530,529,437.17

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ ………......... เมื่อวันที่ ………………….......
ขอรับรองวารายการขางตนเปนความจริงและถูกตองทุกประการ

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2553

2554

2553

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

13

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

16,793,237.16

139,392,084.68

16,793,237.16

139,392,084.68

64,156,133.14

83,882,484.49

64,068,372.34

83,882,484.49

823,245.67

1,341,744.91

823,245.67

1,341,744.91

11,506,127.31

8,059,799.33

11,506,127.31

8,059,799.33

93,278,743.28

232,676,113.41

93,190,982.48

232,676,113.41

1,550,877.38

2,336,462.05

1,550,877.38

2,336,462.05

5,693,751.00

0.00

5,693,751.00

0.00

7,244,628.38

2,336,462.05

7,244,628.38

2,336,462.05

100,523,371.66

235,012,575.46

100,435,610.86

235,012,575.46

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป

14

ภาษีเงินไดคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

14

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2553

2554

2553

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 172,500,000 หุน มูลคา

15

หุนละ 1 บาท

172,500,000.00

หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคา

172,500,000.00

15

หุนละ 1 บาท

150,000,000.00

150,000,000.00

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 172,499,988 หุน มูลคา
หุนละ 1 บาท

15

172,499,988.00

172,499,988.00

หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคา
หุนละ 1 บาท

15

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

150,000,000.00

150,000,000.00

83,266,474.59

83,266,474.59

83,266,474.59

83,266,474.59

กําไรสะสม
จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย

16

12,940,393.95

6,169,337.00

12,940,393.95

6,169,337.00

ยังไมไดจัดสรร

17

148,846,780.04

127,261,190.20

92,865,811.22

56,081,050.12

417,553,636.58

366,697,001.79

361,572,667.76

295,516,861.71

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

148.78

0.00

0.00

0.00

รวมสวนของผูถือหุน

417,553,785.36

366,697,001.79

361,572,667.76

295,516,861.71

518,077,157.02

601,709,577.25

462,008,278.62

530,529,437.17

รวมสวนของบริษัทใหญ

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
รายไดเงินปนผล
อื่น ๆ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

18

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

4.15
4.15

งบการเงินรวม (บาท)
2554
2553
949,063,294.36
767,076,004.91
(797,322,081.97) (649,041,628.06)
151,741,212.39
118,034,376.85

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553
949,997,873.80
767,076,004.91
(798,330,765.37) (649,041,628.06)
151,667,108.43
118,034,376.85

0.00
15,478,226.14
(26,088,856.03)
(55,211,863.12)
(5,490,184.94)
22,207,122.90
102,635,657.34
(22,413,840.77)
80,221,816.57
0.00
80,221,816.57

0.00
6,566,305.13
(22,958,210.65)
(50,722,522.44)
(3,981,115.22)
75,723,063.90
122,661,897.57
(14,528,168.09)
108,133,729.48
0.00
108,133,729.48

35,968,370.14
15,472,199.36
(26,088,856.03)
(53,693,657.14)
(5,490,184.94)
0.00
117,834,979.82
(22,413,840.77)
95,421,139.05
0.00
95,421,139.05

0.00
6,542,379.60
(22,958,210.65)
(50,722,522.44)
(3,981,115.22)
0.00
46,914,908.14
(14,528,168.09)
32,386,740.05
0.00
32,386,740.05

80,221,967.79
(151.22)
80,221,816.57

108,133,729.48
0.00
108,133,729.48

95,421,139.05
0.00
95,421,139.05

32,386,740.05
0.00
32,386,740.05

0.47
172,499,988

0.72
149,989,988

0.55
172,499,988

0.22
149,989,988

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ

สวนเกิน

ชําระแลว

มูลคาหุน

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

ยังไมไดจัดสรร

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

รวมสวน

สวนไดเสีย

รวมสวนของ

ที่เปนของ

ที่ไมมี

ผูถือหุน

บริษัทใหญ

อํานาจควบคุม

120,000,000.00

0.00

4,550,000.00

35,746,797.72

160,296,797.72

0.00

160,296,797.72

30,000,000.00

83,266,474.59

0.00

0.00

113,266,474.59

0.00

113,266,474.59

0.00

0.00

0.00

108,133,729.48

108,133,729.48

0.00

108,133,729.48

(15,000,000.00) (15,000,000.00)

0.00

(15,000,000.00)

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป 2553 :
เพิ่มทุนหุนสามัญ
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจายระหวางกาล

17.2

0.00

0.00

0.00

สํารองตามกฎหมาย

16

0.00

0.00

1,619,337.00

(1,619,337.00)

0.00

0.00

0.00

150,000,000.00

83,266,474.59

6,169,337.00

127,261,190.20

366,697,001.79

0.00

366,697,001.79

0.00

0.00

0.00

(4,360,321.00)

(4,360,321.00)

0.00

(4,360,321.00)

150,000,000.00

83,266,474.59

6,169,337.00

122,900,869.20

362,336,680.79

0.00

362,336,680.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

(22,500,000.00) (22,500,000.00)

0.00

(22,500,000.00)

0.00

0.00

0.00

80,221,967.79

80,221,967.79

(151.22)

80,221,816.57

22,499,988.00

0.00

0.00

(25,005,000.00)

(2,505,012.00)

0.00

(2,505,012.00)

0.00

0.00

6,771,056.95

(6,771,056.95)

0.00

0.00

0.00

83,266,474.59 12,940,393.95

148,846,780.04

417,553,636.58

148.78

417,553,785.36

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลกระทบจากการใชนโยบายบัญชีใหม
เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน

5

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่ปรับปรุงแลว
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป 2554 :
ทุนหุนสามัญ
เงินปนผลจาย

17.2

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจายเปนเงินสด
และหุนสามัญ

17.1

สํารองตามกฎหมาย

16, 17.2

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

172,499,988.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

สวนเกิน

และชําระแลว

มูลคาหุน

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

รวมสวนของ

ยังไมไดจัดสรร

ผูถือหุน

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

120,000,000.00

0.00

4,550,000.00

40,313,647.07

164,863,647.07

30,000,000.00

83,266,474.59

0.00

0.00

113,266,474.59

0.00

0.00

0.00

32,386,740.05

32,386,740.05

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป 2553 :
เพิ่มทุนหุนสามัญ
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจายระหวางกาล

17.2

0.00

0.00

0.00

(15,000,000.00)

(15,000,000.00)

สํารองตามกฎหมาย

16

0.00

0.00

1,619,337.00

(1,619,337.00)

0.00

150,000,000.00

83,266,474.59

6,169,337.00

56,081,050.12

295,516,861.71

0.00

0.00

0.00

(4,360,321.00)

(4,360,321.00)

150,000,000.00

83,266,474.59

6,169,337.00

51,720,729.12

291,156,540.71

0.00

0.00

0.00

(22,500,000.00)

(22,500,000.00)

0.00

0.00

0.00

95,421,139.05

95,421,139.05

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลกระทบจากการใชนโยบายบัญชีใหม
เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน

5

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่ปรับปรุงแลว
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป 2554 :
เงินปนผลจาย

17.2

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจายเปนเงินสดและหุนสามัญ

17.1

22,499,988.00

0.00

0.00

(25,005,000.00)

(2,505,012.00)

สํารองตามกฎหมาย

16, 17

0.00

0.00

6,771,056.95

(6,771,056.95)

0.00

172,499,988.00

83,266,474.59

12,940,393.95

92,865,811.22

361,572,667.76

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2553

2554

2553

102,635,657.34

122,661,897.57

117,834,979.82

46,914,908.14

2,803,830.41

2,833,734.27

2,798,540.34

2,833,734.27

ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ

727,103.06

110,187.50

727,103.06

110,187.50

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น

239,721.45

329,989.72

239,721.45

329,989.72

0.00

(23,925.53)

0.00

0.00

(22,207,122.90)

(75,723,063.90)

0.00

0.00

21,557.79

(229,971.31)

21,557.79

(229,971.31)

800,052.41

534,405.68

800,052.41

534,405.68

1,333,430.00

0.00

1,333,430.00

0.00

0.00

0.00

(35,968,370.14)

0.00

4,719,085.45

2,918,788.84

4,719,085.45

2,918,788.84

91,073,315.01

53,412,042.84

92,506,100.18

53,412,042.84

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

11,722,181.04

57,959,445.28

11,834,922.13

57,959,445.28

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา

7,765,822.30

(13,727,336.70)

7,765,822.30

(13,727,336.70)

16,295,017.61

(27,631,610.23)

17,413,701.01

(27,631,610.23)

3,357,414.83

(4,095,092.30)

3,357,414.83

(4,095,092.30)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

(25,809,713.18)

(28,409,910.41)

(25,897,473.98)

(28,409,910.41)

เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

104,404,037.61

37,507,538.48

106,980,486.47

37,507,538.48

เงินสดจายดอกเบี้ยจาย

(4,719,085.45)

(2,929,336.79)

(4,719,085.45)

(2,929,336.79)

เงินสดจายภาษีเงินได

(18,967,573.05)

(15,347,117.22)

(18,967,512.79)

(15,347,117.22)

80,717,379.11

19,231,084.47

83,293,888.23

19,231,084.47

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคา

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
คาใชจายลวงหนาตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รายไดเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ยจาย
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของ
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

สินคาคงเหลือ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม (บาท)
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2553

2554

2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

(28,020,041.74)

0.00

(28,020,041.74)

0.00

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

85,728,122.31

(67,169,507.91)

85,728,122.31

(67,169,507.91)

0.00

124,925.00

0.00

124,925.00

35,968,370.14

0.00

35,968,370.14

0.00

0.00

0.00

(4,999,700.00)

0.00

34,040.19

289,719.63

34,040.19

289,719.63

(10,162,788.56)

(6,297,404.74)

(10,106,853.98)

(6,297,404.74)

(2,355,000.00)

0.00

(2,355,000.00)

0.00

81,192,702.34

(73,052,268.02)

76,248,936.92

(73,052,268.02)

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(122,645,360.41)

10,483,600.59

(122,645,360.41)

10,483,600.59

เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

(1,304,083.91)

(942,901.04)

(1,304,083.91)

(942,901.04)

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113,266,474.59

0.00

113,266,474.59

(25,005,012.00)

(15,000,000.00)

(25,005,012.00)

(15,000,000.00)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(148,954,156.32)

107,807,174.14

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)

12,955,925.13

53,985,990.59

10,588,368.83

53,985,990.59

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

57,644,142.31
70,600,067.44

3,658,151.72
57,644,142.31

57,644,142.31
68,232,511.14

3,658,151.72
57,644,142.31

เงินลงทุนในบริษัทรวม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับเงินปนผลจากบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

เงินสดรับจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจายเงินปนผล

(148,954,456.32) 107,807,174.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 บริษัทฯ ไดจดทะเบียน
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2553
1.2 บริษัทฯ มีสถานประกอบการตั้งอยูเลขที่ 1 อาคารทีพี แอนด ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีสาขาซึ่งประกอบดวย
สาขาที่ 1 ใชเปนคลังเก็บสินคา ตั้งอยูเลขที่ 999 หมูที่ 4 ซอยเทศบาลบางปู 99 (เสริมมิตร) ถนนสุขุมวิท
ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สาขาที่ 2 ใชเปนสํานักงานขายและประสานงาน ตั้งอยูเลขที่ 267/77 ถนนสุขุมวิท ตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สาขาที่ 3 ใชเปนคลังเก็บสินคา ตั้งอยูเลขที่ 613/13 หมูที่ 2 ถนนสงขลา-จะนะ ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายสารเคมีและอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมสํารวจ
และผลิตกาซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามัน โรงปโตรเคมี โรงงานผลิตน้ํามันหลอลื่น โรงงานโพลิเมอรและพลาสติก
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ โรงไฟฟาและระบบสาธารณูปโภค และลงทุนในอุตสาหกรรมดานพลังงานทดแทน
2. เกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดง
รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องกําหนดรายการยอที่
ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการ
จัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการ
ในงบการเงิน ยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
2.2 การนําเสนองบการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม ประกอบดวย

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-2• งบแสดงฐานะการเงิน
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
• งบกระแสเงินสดและ
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีบางฉบับที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานดังกลาวแลว ดังตอไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)

สินคาคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)

สัญญาเชา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)

รายได

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19

ผลประโยชนพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)

ตนทุนการกูยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)

เงินลงทุนในบริษทั รวม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)

กําไรตอหุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)

งบการเงินระหวางกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)

การดอยคาของสินทรัพย

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

-3มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)

สินทรัพยไมมีตัวตน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 5
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน มาตรฐานที่ออกและปรับปรุงใหม
ฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป และบริษัทฯ ไมไดมีการนํา
มาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12

ภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับการชวยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินตรา
ตางประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10

ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21

ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด
คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25

ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน

ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานฉบับดังกลาว
3. หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) ไดรวมงบการเงินของ
บริษัทยอย นับตั้งแตวันที่บริษัทฯ มีสวนรวมในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานจนถึงวันที่การควบคุม
สิ้นสุดลงดังตอไปนี้

ลงชื่อ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
(
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-4ประเทศ
บริษัทยอย
บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส จํากัด

ไทย

สัดสวนการลงทุน (%)
2554
2553
99.99

0.00

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจําหนายน้ําประปา
รวมทั้งจําหนายและติดตั้ง
วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีเหมือนกันหรือเหตุการณทางบัญชีที่
คลายกัน
ยอดคงคางและรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอย ยอดกําไรที่คิดระหวางกันกับที่ยังไมไดเกิดขึ้นของ
บริษัทฯ กับสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยไดตัดออกในงบการเงินรวมแลว
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
4.1.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง
4.1.2 รายไดจากการขายสินคา บริษัทฯ รับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบและไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปน
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไมเกิน
3 เดือนนับจากวันที่ฝาก และ ไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
4.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ และบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได
ทั้งนี้บริษัทฯ ประมาณผลขาดทุนขึ้นจากประสบการณการเรียกเก็บหนี้ในอดีต ควบคูกับการวิเคราะหฐานะการเงินของ
ลูกหนี้ในปจจุบัน
4.4 สินคาคงเหลือ
บริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงสินคาคงเหลือในราคาทุน โดยวิธีเขากอนออกกอน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทรวม แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (ถามี)

ลงชื่อ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
)

-54.6 อุปกรณ
บริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงอุปกรณดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวของ และคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี)
บริษัทฯ และบริษัทยอยคิดคาเสื่อมราคาอุปกรณ โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน โดยประมาณของสินทรัพยดังนี้
จํานวนป
สวนปรับปรุงอาคาร

5

เครื่องใชสํานักงาน

3 และ 5

เครื่องตกแตงสํานักงาน

5

ยานพาหนะ

5

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหตองรวมตนทุนที่ประมาณในเบื้องตนสําหรับการรื้อถอน
การขนยาย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย ซึ่งเปนภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเปนสวนหนึ่งของ
ราคาทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และกําหนดใหตองคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสวนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
แตละสวนแยกตางหากจากกัน เมื่อสวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของ
สินทรัพยนั้น นอกจากนี้ยังกําหนดใหตองทบทวนอายุการใหประโยชนของมูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเสื่อมราคา
อยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทยอยไดประเมินผลกระทบจากการใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาวแลว
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทฯ และบริษัทยอย
4.7 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพย เมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีของสินทรัพยของบริษัทฯ
และบริษัทยอย สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้น ๆ ตามปกติธุรกิจ หรือมูลคาจากการใช
แลวแตอยางใดจะสูงกวา) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแตละรายการ หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
แลวแตกรณี ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาก็ตอเมื่อมี

ขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป หรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง
4.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกรายการสินทรัพยและหนี้สินที่มีคาเปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท โดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคา
เปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในการดําเนินงาน

ลงชื่อ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
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-64.9 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน
ชั่วคราว ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกันและเงินลงทุนระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน นโยบายและเกณฑการ
รับรูและการวัดมูลคาสําหรับรายการดังกลาวไดมีการเปดเผยตามแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
4.10 สัญญาเชาระยะยาว
4.10.1 สัญญาเชาการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชาซื้อ / สัญญาเชาเปนสินทรัพยและหนี้สินดวยราคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา สวนดอกเบี้ยจาย
ที่เกิดขึ้นจะบันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเชา
4.10.2 สัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกสัญญาเชาที่ดินระยะยาวที่ตองจายตลอดอายุสัญญาภายใตสญ
ั ญาดําเนินงาน
เปนคาเชาจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแตวันที่เริ่มสัญญา โดยตัดจายในอัตราเสนตรง
4.11 ผลประโยชนของพนักงาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการ
จายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย และ
ไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงาน
และเงินสมทบจากบริษัทฯ และบริษัทยอย เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
ผลประโยชนของพนักงานหลังเลิกจาง
บริษัทฯ และบริษัทยอยจัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังการเลิกจาง เพื่อจายใหแกพนักงานเปนไปตาม
กฏหมายแรงงานไทย มูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานไดถูกรับรูรายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจากผูเชี่ยวชาญอิสระ (นักคณิตศาสตรประกันภัย) โดยใชวิธีคิดลดแตละ
หนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ภายใตสมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ที่บริษัทฯ
กําหนดขึ้นอยางเหมาะสม
สมมติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณสรุปผลประโยชนพนักงาน สรุปไวดังนี้
อัตราคิดลด
รอยละ 4.0490 ตอป
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
ผันแปรตามอายุพนักงาน
อัตราการตาย
อัตราตามตารางมรณะไทยป 2551 แยกเกณฑตาม
เพศชายและเพศหญิง
ลงชื่อ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
(
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)

-74.12 ภาษีเงินได
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามที่กําหนดไวในประมวล
รัษฎากร
4.13 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณการและการตั้ง
ขอสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงไวในงบการเงิน และการเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดตั้งประมาณการและขอสมมติฐานตอเหตุการณในอนาคต เปนผลใหประมาณการทาง
บัญชีอาจจะไมตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและขอสมมุติฐานที่อาจมีความเสี่ยงตอการปรับปรุงบัญชีในปถัดไป
ตอมูลคาสินทรัพยยกไป ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ไดแก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา
คงเหลือ การประมาณการในเรื่องตางๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เกี่ยวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว
4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันใน
ปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผล
ใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการได
อยางนาเชื่อถือ หากบริษัทฯ และบริษัทยอยคาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือ
บางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวน
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ
4.15 กําไรตอหุน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนกําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดย
การหารยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรียกชําระแลว โดยใชจํานวนหุนรวม
จํานวนหุนปนผลที่ออกใหแกผูถือหุน (หมายเหตุ 15) และปรับยอนหลังกําไรสุทธิตอหุน สําหรับป 2553 ใหม ดังนี้
งบการเงินรวม
กอนจายหุนปนผล

หลังจายหุนปนผล

กําไรสุทธิตอหุน

จํานวนหุน

กําไรสุทธิตอหุน

สําหรับป 2554

-

-

0.47

172,499,988

สําหรับป 2553

0.85

0.72

149,999,988

127,500,000

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

-8งบการเงินเฉพาะกิจการ
กอนจายหุนปนผล

หลังจายหุนปนผล

กําไรสุทธิตอหุน

จํานวนหุน

กําไรสุทธิตอหุน

สําหรับป 2554

-

-

0.55

172,499,988

สําหรับป 2553

0.25

0.22

149,999,988

127,500,000

จํานวนหุน

5. ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก
5.1 การเปลี่ยนนโยบายบัญชี
ในระหวางป 2554 บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนพนักงานมาใช เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี บริษัทฯ จึงนําภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมาปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวดของป 2554
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวมาใช ทําใหงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มี
กําไรสะสมตนงวดลดลง 4.36 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นดวยจํานวนเดียวกัน ดังนี้

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

(บาท)

กิจการ (บาท)

127,261,190.20

56,081,050.12

(4,360,321.00)

(4,360,321.00)

122,900,869.20

51,720,729.12

5.2 การนําเสนองบการเงิน
การจัดประเภทรายการบัญชีใหม สําหรับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
กอนจัดประเภท

จัดประเภทใหม

หลังจัดประเภท

119,755,781.67

3,213,499.21

122,969,280.88

3,213,499.21

(3,213,499.21)

0.00

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

65,137,698.42

18,744,786.07

83,882,484.49

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

18,744,786.07

(18,744,786.07)

0.00

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ลงชื่อ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
(
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6. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
6.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2553

2554

2553

45,547.00

17,146.00

42,392.00

17,146.00

1,059,783.73

1,020,241.62

1,032,175.73

1,020,241.62

เงินฝากธนาคารออมทรัพย

16,159,332.97

6,606,754.69

13,822,539.67

6,606,754.69

เงินฝากธนาคารประจํา

23,335,403.74

0.00

23,335,403.74

0.00

ตั๋วแลกเงินธนาคาร

30,000,000.00

50,000,000.00

30,000,000.00

50,000,000.00

70,600,067.44

57,644,142.31

68,232,511.14

57,644,142.31

เงินสด
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

รวม
6.2 รายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

1) บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท จํานวน 22.50 ลานบาท (หุนสามัญ 22.50 ลานหุน มูลคา
หุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ใหกับผูถือหุน (หมายเหตุ 17.1)
2) บริษัทฯ มีคาซื้อสินทรัพยถาวร จํานวน 5.87 ลานบาท และกําหนดจายชําระในป 2555 แสดงไวเปนเจาหนี้อื่น
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาลีสซิ่งยานพาหนะจํานวน 4.07 ลานบาท โดยจายชําระเงินเริ่มแรกแลว จํานวน 1.02
ลานบาท สวนที่เหลือแสดงไวเปนหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ประกอบดวย
งบการเงินรวม (บาท)
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2553

2554

2553

104,481,143.90

119,834,161.31

104,481,143.90

119,834,161.31

6,173,858.66

3,213,499.21

6,061,057.31

3,213,499.21

110,655,002.56

123,047,660.52

110,542,201.21

123,047,660.52

(78,379.64)

(78,379.64)

(78,379.64)

(78,379.64)

110,576,622.92

122,969,280.88

110,463,821.57

122,969,280.88

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ลูกหนี้การคา
สุทธิ

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
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)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางรับดังนี้

2554

ลูกหนี้ยังไมครบกําหนดชําระ

2553

64,094,489.57

88,655,442.54

40,308,274.69

30,431,885.60

- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน

0.00

384,374.47

- มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน

0.00

224,159.06

78,379.64
104,481,143.90

138,299.64
119,834,161.31

ลูกหนี้เกินกําหนดชําระ
- นอยกวา 3 เดือน

- มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
8. สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
งบการเงินรวม (บาท)
2554
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อการลดมูลคาสินคาสําเร็จรูป
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2553

2554

2553

89,925,256.28

104,206,521.32

88,806,572.88

104,206,521.32

3,326,132.10

5,878,799.15

3,326,132.10

5,878,799.15

93,251,388.38

110,085,320.47

92,132,704.98

110,085,320.47

(727,103.06)
92,524,285.32

(538,914.48)
109,546,405.99

(727,103.06)
91,405,601.92

(538,914.48)
109,546,405.99

9. เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน ประกอบดวย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554

2553

เงินฝากธนาคารประจํา

12,561,874.91

63,289,997.30

ตั๋วแลกเงินธนาคาร
รวม

0.00
12,561,874.91

35,000,000.00
98,289,997.30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีเงินฝากประจําและตั๋วแลกเงินกับธนาคารหลายแหง จํานวน 12.56
ลานบาท และ 98 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13)
และภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา (หมายเหตุ 25)

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 11 10. เงินลงทุนในบริษัทรวม ประกอบดวย
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความ

ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

สัมพันธ

(บาท)

(รอยละ)
2554

บริษัท บางจากไบโอ
ฟูเอล จํากัด

ผลิตและจําหนาย

ผูถือหุนและ

ไบโอดีเซล

กรรมการรวม

281,500,000.00

30.00

เงินลงทุน (บาท)
วิธีสวนไดเสีย

2553
30.00

2554

วิธีราคาทุน
2553

168,470,379.84

2554

2553

182,231,627.08 111,051,487.00 111,051,487.00

ในระหวางป 2554 บริษัทฯ มีเงินปนผลรับจากบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด จํานวน 35.97 ลานบาท (หุนสามัญ 844,498 หุน หุนละ 42.59 บาท)
งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทรวมดังกลาวขางตนที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นแลว
11. เงินลงทุนในบริษัทยอย ประกอบดวย
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(รอยละ)

วิธีราคาทุน

จดทะเบียน

ทุนชําระแลว

ประเภทธุรกิจ

ในประเทศ

(บาท)

2554

2553

ระบบสาธารณูปโภค

ไทย

5,000,000.00

99.99

0.00

ชื่อบริษัท
บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส จํากัด

สัดสวนเงินลงทุน

2554
4,999,700.00

2553
0.00

บริษัทยอยไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 มีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99 (หุนสามัญ
49,997 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท) บริษัทยอยดังกลาวประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปา เพื่อใชในอุตสาหกรรม และใชในการบริโภค รวมทั้งจําหนายและติดตั้งวัสดุอปุ กรณที่เกี่ยวของ
งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทยอยที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)
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12. อุปกรณ ประกอบดวย
งบการเงินรวม (บาท)
สวนปรับปรุง

เครื่องใช

เครื่องตกแตง

ยานพาหนะ

อาคารระหวาง

รวม

อาคาร

สํานักงาน

สํานักงาน

3,165,397.81

7,007,752.44

622,912.93

17,143,314.38

0.00

27,939,377.56

ซื้อเพิ่ม

400,000.00

1,653,365.84

123,132.61

0.00

13,860,002.17

16,036,500.62

จําหนาย

0.00

(306,163.46)

(7,009.35)

0.00

0.00

(313,172.81)

3,565,397.81

8,354,954.82

739,036.19

17,143,314.38

13,860,002.17

43,662,705.37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

369,296.03

4,460,860.44

391,979.63

10,576,844.77

0.00

15,798,980.87

คาเสื่อมราคาสําหรับป

633,079.55

764,920.44

56,822.58

1,349,007.84

0.00

2,803,830.41

0.00

(250,566.48)

(7,008.35)

0.00

0.00

(257,574.83)

1,002,375.58

4,975,214.40

441,793.86

11,925,852.61

0.00

18,345,236.45

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

2,796,101.78

2,546,892.00

230,933.30

6,566,469.61

0.00

12,140,396.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

2,563,022.23

3,379,740.42

297,242.33

5,217,461.77

13,860,002.17

25,317,468.92

กอสราง

สินทรัพย - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสะสม

คาเสื่อมราคาสวนที่
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลคาสินทรัพย - สุทธิ ตามบัญชี

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ
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ชีวะเกตุ

)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สวนปรับปรุง

เครื่องใช

เครื่องตกแตง

ยานพาหนะ

อาคารระหวาง

รวม

อาคาร

สํานักงาน

สํานักงาน

3,165,397.81

7,007,752.44

622,912.93

17,143,314.38

0.00

27,939,377.56

ซื้อเพิ่ม

400,000.00

1,597,431.26

123,132.61

0.00

13,860,002.17

15,980,566.04

จําหนาย

0.00

(306,163.46)

(7,009.35)

0.00

0.00

(313,172.81)

3,565,397.81

8,299,020.24

739,036.19

17,143,314.38

13,860,002.17

43,606,770.79

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

369,296.03

4,460,860.44

391,979.63

10,576,844.77

0.00

15,798,980.87

คาเสื่อมราคาสําหรับป

633,079.55

759,630.37

56,822.58

1,349,007.84

0.00

2,798,540.34

0.00

(250,566.48)

(7,008.35)

0.00

0.00

(257,574.83)

1,002,375.58

4,969,924.33

441,793.86

11,925,852.61

0.00

18,339,946.38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

2,796,101.78

2,546,892.00

230,933.30

6,566,469.61

0.00

12,140,396.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

2,563,022.23

3,329,095.91

297,242.33

5,217,461.77

13,860,002.17

25,266,824.41

กอสราง

สินทรัพย - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสะสม

คาเสื่อมราคาสวนที่
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลคาสินทรัพย - สุทธิ ตามบัญชี

อาคารระหวางกอสรางเปนการกอสรางโรงงานบนที่ดินเชา (หมายเหตุ 25.3)

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

- 14 13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554

2553

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

0.00

21,639,698.07

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

0.00

60,000,000.00

16,793,237.16

57,752,386.61

16,793,237.16

139,392,084.68

เจาหนี้ธนาคารทรัสตรีซีท
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารแหงหนึ่ง จํานวน 20 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
รอยละ MOR ตอป และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารสองแหง จํานวน 40 ลานบาท
แหงแรกวงเงิน 20 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป แหงที่สองวงเงิน 20 ลานบาท แบงเปนวงเงิน 10 ลานบาท
อัตราดอกเบี้ยรอยละตั๋วแลกเงิน บวก 1.25 ตอป และวงเงิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นกับธนาคารสองแหง จํานวน 60 ลานบาท โดยออกตั๋วสัญญา
ใชเงิน 1) จํานวน 50 ลานบาท ครบกําหนดชําระภายในเดือนมกราคม 2554 อัตราดอกเบี้ย แบงเปนจํานวน 25 ลานบาท
แรกอัตราดอกเบี้ยรอยละ ตั๋วแลกเงิน 4 เดือน บวก 1.125 ตอป และจํานวน 25 ลานบาทที่เหลือ อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR
ตอป และ 2) จํานวน 10 ลานบาท ครบกําหนดชําระเดือนกุมภาพันธ 2554 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.55 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทั ฯ มีวงเงินกูยืมเพื่อนําเขาสินคาจากตางประเทศกับธนาคารหลายแหง
จํานวน 210 ลานบาท และ 150 ลานบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ณ วันที่กูยืม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมดังกลาว ค้ําประกันโดยเงินฝากประจําและตั๋วแลกเงินธนาคาร (หมายเหตุ 9) และ
กรรมการบริษัท
14. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย
1) หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินไมรวมดอกเบี้ยจายในอนาคต มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
เจาหนี้ตามสัญญาเชา
รวม
หัก สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

75,000.00

682,270.00

2,299,123.05

2,995,936.96

2,374,123.05

3,678,206.96

(823,245.67)

(1,341,744.91)

1,550,877.38

2,336,462.05

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

2553

)

- 15 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยานพาหนะราคาทุน 5.29 ลานบาท และ 10.21 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัทฯ อยูในระหวางจายชําระแกเจาหนี้ตามสัญญาเชาดังกลาวขางตน
2) จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายสินทรัพยสัญญาเชาการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
ภายใน 1 ป

2553

946,824.00

1,526,926.00

เกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป

1,656,621.00

1,811,148.00

เกิน 3 ป แตไมเกิน 5 ป

0.00

792,297.00

2,603,445.00

4,130,371.00

หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาการเงิน

(229,321.95)

(452,164.04)

มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

2,374,123.05

3,678,206.96

รวม

15. ทุนเรือนหุน
สําหรับป 2554
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จํานวน 22.50 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน จํานวน 172.50 ลานบาท (หุนสามัญ 172.50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)
โดยออกหุนสามัญใหมเพื่อรองรับการจายหุนปนผล (หมายเหตุ 17) โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย
แลว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ตอมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ ไดจายหุนปนผลใหกับผูถือหุน และจดทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงทุนที่ชําระแลวจากการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว
สําหรับป 2553
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 บริษัทฯ มีมติดังนี้
1. แปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด
เคมิคัลส จํากัด (มหาชน)
2. เปลี่ยนแปลงมูลคาหุน จากมูลคาหุน หุนละ 100 บาท เปนมูลคาหุน หุนละ 1 บาท ทําใหบริษัทฯ มีหุนสามัญจํานวน
120 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท
3. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 30 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 150 ลานบาท (หุนสามัญ
150 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) โดยเปนหุนสามัญที่ออกใหเพื่อเสนอขายหุนสามัญดังกลาวใหแก
ประชาชนทั่วไป

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 16 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตามขอ 1 และขอ 2 ดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 บริษัทฯ ไดรับชําระคาหุนสามัญที่เสนอขายใหกับประชาชนทั่วไปตามขอ 3 แลว จํานวน
120 ลานบาท (จํานวน 30 ลานหุน ราคาเสนอขายหุนละ 4 บาท) และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงทุนที่ชําระแลวจากการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว
16. สํารองตามกฏหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปไวเปนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวา
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังหักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองตามกฏหมายนี้จะมียอดไมนอยกวารอยละ
10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนสํารองตามกฏหมายนี้ไมอาจนําไปจายเงินปนผลได
17. การจัดสรรกําไรสะสม
17.1 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 มีมติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ในอัตราหุนละ 0.1667 บาท จํานวน 150 ลานหุน รวมจํานวน 25.005 ลานบาท โดยแบงจายเงินปนผล ดังนี้ 1) จายเงินปนผล
เปนหุนสามัญของบริษัท ไมเกินจํานวน 22.50 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลเทากับหุนละ 0.15 บาท (หุนสามัญ
22.50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ใหกับผูถือหุนในอัตรา 20 หุนเดิม ตอ 3 หุนปนผล 2) จายเงินปนผลเปนเงินสด
ในอัตราหุนละ 0.0167 บาท หรือคิดเปนเงินไมเกินจํานวน 2.51 ลานบาท และบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลว เมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2554
17.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 มีมติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ในอัตราหุนละ 0.25 บาท จํานวน 150 ลานหุน รวมจํานวน 37.50 ลานบาท และสํารองตามกฎหมาย จํานวน 2 ลานบาท
โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในป 2553 จํานวน 15 ลานบาท คงเหลือเงินปนผลที่จะตองจายอีกจํานวน
22.50 ลานบาท บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
18. การคํานวณภาษีเงินได
บริษัทใหญ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล คํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 25 - 30 จากกําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษีสําหรับป บวกกลับดวยสํารอง
คาใชจายและรายการอื่น ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี (ถามี)
บริษัทยอย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล คํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 15 - 30 จากกําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษีสําหรับป บวกกลับดวยสํารอง
คาใชจายและรายการอื่น ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี (ถามี)

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 17 19. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
สวนหนึ่งในทรัพยสิน หนี้สิน รายไดและคาใชจายของบริษัทฯ และบริษัทยอย เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน รายการที่เกี่ยวของกันดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา และเกณฑตามที่ตกลงระหวางกัน มีรายละเอียดดังนี้
19.1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

รายการคา

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส จํากัด

บริษัทยอย

รายไดจากการขายสินคา

ราคาตลาด

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

บริษัทรวมและ

รายไดจากการขายสินคา

ราคาตลาด

ซื้อสินคา

ราคาตลาด

กรรมการรวมกัน
บริษัท เคแอนดเอ็น คอมเมอรเชียล
จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการเปน รายไดจากการขายสินคา

ราคาตลาด

กรรมการของบริษัทดังกลาว

บริษัท แอพไพลแอนซ เทคโนโลยี่

กรรมการรวมกัน

ซัพพลายส จํากัด
หางหุนสวนสามัญ พี แอนด พี

ซื้อสินคา

ราคาตลาด

คาจางกอสรางสินทรัพยถาวร

ราคาตลาด

ญาติสนิทของกรรมการเปน คาเชาโกดังสินคา

เดือนละ 0.13 ลานบาท

หุนสวนของกิจการดังกลาว
บริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอรยี จํากัด กรรมการรวมกัน

รายไดจากการขายสินคา

ราคาตลาด

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 กรรมการบริษัทฯ ไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท แอพไพลแอนซ เทคโนโลยี่
ซัพพลายส จํากัด
19.2 รายการทรัพยสินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2553

เจาหนี้การคา
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
บริษัท แอพไพลแอนซ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส จํากัด
รวม

2,623,326.27

1,570,602.94

0.00

493,133.58

2,623,326.27

2,063,736.52

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

- 18 19.3 รายการรายไดและคาใชจายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554

2553

รายไดจากการขายสินคา
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

0.00

10,505,113.60

934,579.44

0.00

0.00

380,500.00

0.00
934,579.44

36,500.00
10,922,113.60

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

11,435,266.60

12,491,836.68

บริษัท แอพไพลแอนซ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส จํากัด
รวม

0.00
11,435,266.60

197,910.00
12,689,746.68

1,528,421.04

1,528,421.04

บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส จํากัด
บริษัท เค แอนด เอ็น คอมเมอรเชียล จํากัด
บริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอรยี จํากัด
รวม
ซื้อสินคา

คาใชจายในการบริหาร (คาเชาโกดังสินคา)
หางหุนสวนสามัญ พี แอนด พี
19.4 รายการซื้อสินทรัพยถาวรกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
อุปกรณ
บริษัท แอพไพลแอนซ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส จํากัด

2553
0.00

318,724.00

20. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เนนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด โดยไมรวมถึงเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการในฐานะผูบริหาร
21. คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารเปนคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบริหาร และใหผูบริหารตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย อันไดแก ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนง
ระดับบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 19 22. คาใชจายตามลักษณะของคาใชจายที่สําคัญ มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2554
2553
14,281,265.04 (30,250,329.98)
21,843,735.25
15,151,031.75
2,803,830.41
2,833,734.27
3,764,430.00
3,373,148.79
2,180,000.00
1,888,425.00
14,887,341.50
12,457,951.50

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553
15,399,948.44 (30,250,329.98)
20,926,258.48
15,151,031.75
2,798,540.34
2,833,734.27
3,764,430.00
3,373,148.79
2,180,000.00
1,888,425.00
14,887,341.50
12,457,951.50

การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาเสื่อมราคา
คานายหนาขายสินคา
คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนผูบริหาร
23. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในสวนงานทางธุรกิจ คือ นําเขาและจําหนายสารเคมีและอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ
และมีสวนงานทางภูมิศาสตรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
บริษัทยอยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางธุรกิจ คือ ผลิตและจําหนายน้ําประปา เพื่อใชในอุตสาหกรรม และใชในการ
บริโภค รวมทั้งจําหนายและติดตั้งวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ และมีสวนงานทางภูมิศาสตรในประเทศไทยเพียงแหงเดียว
ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไมไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน เนื่องจากสวนงานทางภูมิศาสตร
ของบริษัทฯ และสวนงานทางธุกิจของบริษัทยอย มีรายไดไมถึงรอยละ 10 ของรายไดรวม
24. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดนโยบายบัญชีที่สําคัญ วิธีการที่ใชซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูและการวัดมูลคาที่เกี่ยวกับสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินแตละประเภท ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 4.9
24.2 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ซึ่งกอใหเกิดความ
เสียหายแกบริษัทฯ และบริษัทยอย บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้ โดยการวิเคราะหฐานะ
ทางการเงินของลูกคา สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพยหลังหัก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
24.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวอาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอย บริษัทฯ และบริษัทยอย
มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และหนี้สิน
ตามสัญญาเชาการเงิน บริษัทฯ และบริษัทยอยมิไดใชอนุพันธทางการเงิน เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
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- 20 24.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯ และบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
ปองกันความเสี่ยง ซึ่งสัญญาดังกลาวมีอายุไมเกินหนึ่งป
บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังนี้
2554

2553

124,885.65

129,641.15

59,764.50

0.00

527,560.00

1,481,817.00

0.00

34,363,480.00

573,325.54

686,961.30

เจาหนี้การคาในสกุลเงินยูโร

73,690.86

105,419.22

เจาหนี้การคาในสกุลเงินเยน

0.00

49,729,204.00

สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
ลูกหนี้การคาในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ธนาคารทรัสตรีซีทในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
เจาหนี้ธนาคารทรัสตรีซีทในสกุลเงินเยน
เจาหนี้การคาในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนตอบาท
2554

2553

2554

2553

สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

31.21 - 31.34

29.97 - 30.93

61,765.00

1,001,376.28

สกุลเงินยูโร

42.03 - 42.28

39.56 - 40.08

281,506.98

174,013.76

สกุลเงินเยน

0.00

0.3683

0.00

34,363,480.00

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา
25.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการพื้นที่อาคารสํานักงานกับผูใหเชาหลายราย โดยจายคาเชาและคาบริการ
เดือนละประมาณ 0.15 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีภาระที่จะตองจายคาเชาจนครบกําหนด
สัญญา จํานวน 4.27 ลานบาท และ 3.92 ลานบาท ตามลําดับ
25.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาโกดังสินคา 2 แหง คาเชาเดือนละ 0.16 ลานบาท สัญญามีกําหนด 3 ป ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีภาระจายคาเชาจนครบสัญญา จํานวน 2.29 ลานบาท และ 2.54 ลานบาท ตามลําดับ
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- 21 25.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่ดินเปลา 3 แปลง สําหรับกอสรางอาคารโรงงานผลิตกาซชีวภาพอัด สัญญามี
กําหนด 18 ป ปที่ 1 - ปที่ 10 คาเชาเดือนละ 0.01 ลานบาท ปที่ 11 - ปที่ 18 คาเชาเดือนละ 0.02 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระจายคาเชาจนครบสัญญา จํานวน 2.88 ลานบาท
25.4 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาถังเก็บสารเคมี คาเชาเดือนละ 0.93 ลานบาท สัญญาดังกลาวมีกําหนด 3 ป เริ่มวันที่
15 ตุลาคม 2552 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไดบอกเลิกสัญญาเชาดังกลาวแลว โดยมีผลบังคับในวันที่
31 พฤษภาคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระจายคาเชาจนครบสัญญาจํานวน 4.63 ลานบาท
25.5 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินคาและจางผูรับเหมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 0.92 ลานดอลลารสหรัฐ
อเมริกา จํานวน 0.16 ลานยูโร และจํานวน 32.14 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 0.65 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา และจํานวน 7.45 ลานบาท ตามลําดับ
25.6 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอรออฟเครดิต ซึ่งเกี่ยวของกับการซื้อสินคากับธนาคารสองแหงคงเหลือดังนี้
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

2554

2553

674,364.00

118,600.00

สกุลเงินยูโร
163,849.40
174,013.76
25.7 ภาระผูกพันโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ ไดลงนามในบันทึกขอตกลงโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจางของ
บริษัทและบริษัทยอย วัตถุประสงคเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสรางความรูสึกมีสวนรวมในความเปนเจาของ
บริษัท รวมทั้งธํารงรักษาลูกจางไวกับบริษัท อายุโครงการ 3 ป ลูกจางที่เขารวมโครงการตองจายเงินสมทบในอัตรา
รอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทและบริษัทยอยจายเงินสมทบในอัตรารอยละ 5 - 7 ของเงินเดือนลูกจางที่
เขารวมโครงการ ในแตละเดือนเงินสมทบดังกลาวจะนําไปซื้อหุนของบริษัท ("UAC") ซึ่งอยูในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในวันที่กําหนดไว ลูกจางที่เขารวมโครงการสามารถทยอยขายหุน "UAC" ไดเมื่อครบกําหนดเวลาหนึ่งป
ตามอัตราสวนที่กําหนดไว โครงการรวมลงทุนดังกลาวมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด เปนตัวแทน
ดําเนินการ
บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูเงินสมทบที่จายใหกับโครงการดังกลาว เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่จายเงินสมทบ
25.8 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใหธนาคารหลายแหง ออกหนังสือค้ําประกันคุณภาพสินคาใหกับลูกคาบางราย
และค้ําประกันภาษีอากรในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 รวมจํานวนเงิน
ประมาณ 31.85 ลานบาท และ 41.15 ลานบาท ตามลําดับ หนังสือค้ําประกันดังกลาวค้ําประกันโดยเงินฝากธนาคาร
(หมายเหตุ 9) และกรรมการบริษัท
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- 22 26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ชื่อ "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอรพูลฟนด
ซึ่งจดทะเบียนแลว" ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใหบริษัทจัดการกองทุน
เปนผูจัดการกองทุนฯ ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานตองจายสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 - 5 ของเงินเดือนตาม
อายุการทํางานของพนักงาน และบริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตราเดียวกัน สวนที่พนักงาน
จายสะสมและผลประโยชนจะจายแกสมาชิกเมื่อสมาชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเปนสมาชิก
27. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและดํารงไวซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสม
28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555
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