บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูสอบบัญชีและขอมูลทางการเงินระหวางกาล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแลว)

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถอื หุน บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วัน ที่
31 มีนาคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ ของบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน)
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุป
เกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา
ขอบเขตการสอบทาน
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทาง
การเงินระหวางกาล โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํ ากั ดกว าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีทําให ขาพเจ า
ไมสามารถไดความเชื่อมั่นวาจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึง
ไมอาจแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทานได
ขอสรุป
ข า พเจ า ไม พ บสิ่ ง ที่ เ ป น เหตุ ใ ห เ ชื่ อ ว า ข อ มู ล ทางการเงิ น ระหว า งกาลดั ง กล า วไม ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา

-2งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 ของบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะ
บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด(มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
เสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 งบแสดงฐานะการเงินรวม และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
ดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคลั ส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
สินทรัพย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 มีนาคม 2555

31 ธันวาคม 2554
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140,485,298.51

70,600,067.44

133,710,231.28

68,232,511.14

26,320,343.02

28,020,041.74

26,320,343.02

28,020,041.74

130,250,144.98

110,576,622.92

130,148,321.52

110,463,821.57

1,632,375.36

5,961,514.40

1,632,375.36

5,961,514.40

85,228,749.07

92,524,285.32

85,175,999.07

91,405,601.92

383,916,910.94

307,682,531.82

376,987,270.25

304,083,490.77

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

6

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา
สินคาคงเหลือ

7

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม

8

180,688,138.14

168,470,379.84

111,051,487.00

111,051,487.00

เงินลงทุนในบริษัทยอย

9

0.00

0.00

4,999,700.00

4,999,700.00

0.00

12,561,874.99

0.00

12,561,874.99

82,052,839.60

25,317,468.92

81,020,765.87

25,266,824.41

9,346,389.89

4,044,901.45

9,346,389.89

4,044,901.45

272,087,367.63

210,394,625.20

206,418,342.76

157,924,787.85

656,004,278.57

518,077,157.02

583,405,613.01

462,008,278.62

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน
อุปกรณ

10

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 มีนาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

11

102,712,536.19

16,793,237.16

102,712,536.19

16,793,237.16

66,271,318.33

64,156,133.14

66,193,737.97

64,068,372.34

772,097.53

823,245.67

772,097.53

823,245.67

18,799,501.65

11,506,127.31

18,799,501.65

11,506,127.31

188,555,453.70

93,278,743.28

188,477,873.34

93,190,982.48

1,364,517.66

1,550,877.38

1,364,517.66

1,550,877.38

6,063,921.25

5,693,751.00

6,063,921.25

5,693,751.00

7,428,438.91

7,244,628.38

7,428,438.91

7,244,628.38

195,983,892.61

100,523,371.66

195,906,312.25

100,435,610.86

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป

12

ภาษีเงินไดคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

12

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 มีนาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

172,500,000.00

172,500,000.00

172,500,000.00

172,500,000.00

172,499,988.00

172,499,988.00

172,499,988.00

172,499,988.00

83,266,474.59

83,266,474.59

83,266,474.59

83,266,474.59

14,236,725.60

12,940,393.95

14,236,725.60

12,940,393.95

185,357,817.16

148,846,780.04

117,496,112.57

92,865,811.22

455,361,005.35

417,553,636.58

387,499,300.76

361,572,667.76

4,659,380.61

148.78

0.00

0.00

460,020,385.96

417,553,785.36

387,499,300.76

361,572,667.76

656,004,278.57

518,077,157.02

583,405,613.01

462,008,278.62

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 172,500,000 หุน มูลคา
หุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 172,499,988 หุน มูลคา
หุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)

หมายเหตุ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
รายไดเงินปนผล
อื่น ๆ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

13

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

4
4

งบการเงินรวม (บาท)
2555
2554
168,635,145.47
215,756,879.11
(140,146,644.90) (186,442,525.67)
28,488,500.57
29,314,353.44

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2555
2554
168,635,145.47
215,756,879.11
(140,146,644.90) (186,442,525.67)
28,488,500.57
29,314,353.44

0.00
24,821,727.62
(6,346,088.34)
(13,653,978.36)
(296,859.37)
12,217,758.30
45,231,060.42
(7,764,459.82)
37,466,600.60
0.00
37,466,600.60

0.00
8,185,116.87
(5,801,231.17)
(13,488,011.37)
(1,641,488.63)
21,445,757.10
38,014,496.24
(5,076,195.74)
32,938,300.50
0.00
32,938,300.50

0.00
24,821,727.26
(6,346,088.34)
(12,976,187.30)
(296,859.37)
0.00
33,691,092.82
(7,764,459.82)
25,926,633.00
0.00
25,926,633.00

35,968,370.14
8,185,116.87
(5,801,231.17)
(13,488,011.37)
(1,641,488.63)
0.00
52,537,109.28
(5,076,195.74)
47,460,913.54
0.00
47,460,913.54

37,807,368.77
(340,768.17)
37,466,600.60

32,938,300.50
0.00
32,938,300.50

25,926,633.00
0.00
25,926,633.00

47,460,913.54
0.00
47,460,913.54

0.22
172,499,988

0.19
172,499,988

0.15
172,499,988

0.28
172,499,988

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

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวด 3 เดือน
ทุนหุนสามัญ

ทุนที่ออกและ

สวนเกิน

ชําระแลว

มูลคาหุน

172,499,988.00

9

0.00

กําไรสะสม
จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมาย

83,266,474.59 12,940,393.95

0.00

รวมสวน

สวนไดเสีย

รวมสวนของ

ที่เปนของ
บริษัทใหญ

ที่ไมมี
อํานาจควบคุม

ผูถือหุน

148,846,780.04

417,553,636.58

148.78

417,553,785.36

0.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

0.00
0.00
172,499,988.00

0.00
0.00
0.00 1,296,331.65
83,266,474.59 14,236,725.60

37,807,368.77 37,807,368.77
(1,296,331.65)
0.00
185,357,817.16 455,361,005.35

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลกระทบจากการใชนโยบายบัญชีใหม
เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่ปรับปรุงแลว
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวด 3 เดือน

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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

0.00
0.00
150,000,000.00

0.00
0.00
83,266,474.59

0.00
2,373,045.68
8,542,382.68

32,938,300.50 32,938,300.50
(2,373,045.68)
0.00
153,466,124.02 395,274,981.29

0.00
0.00
0.00

32,938,300.50
0.00
395,274,981.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

(340,768.17) 37,466,600.60
0.00
0.00
4,659,380.61 460,020,385.96

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
(หนวย : บาท)

172,499,988.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สวนเกิน
กําไรสะสม
มูลคาหุน
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมาย
83,266,474.59 12,940,393.95
92,865,811.22

361,572,667.76

0.00
0.00
172,499,988.00

0.00
0.00
83,266,474.59

0.00
1,296,331.65
14,236,725.60

25,926,633.00
(1,296,331.65)
117,496,112.57

25,926,633.00
0.00
387,499,300.76

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
150,000,000.00

0.00
0.00
83,266,474.59

0.00
2,373,045.68
8,542,382.68

47,460,913.54
(2,373,045.68)
96,808,596.98

47,460,913.54
0.00
338,617,454.25

ทุนที่ออก
และชําระแลว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวด 3 เดือน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลกระทบจากการใชนโยบายบัญชีใหม
เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่ปรับปรุงแลว
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวด 3 เดือน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

รวมสวนของ
ผูถือหุน

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได

45,231,060.42

38,014,496.24

33,691,092.82

52,537,109.28

คาเสื่อมราคา

799,972.37

967,740.13

711,968.19

967,740.13

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น

163,511.50

(673,394.08)

163,511.50

(673,394.08)

(12,217,758.30)

(21,445,757.10)

0.00

0.00

0.00

13,304.94

0.00

13,304.94

คาใชจายลวงหนาตัดบัญชี

492,858.71

422,619.67

492,858.71

422,619.67

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

370,170.25

333,357.50

370,170.25

333,357.50

0.00

0.00

0.00

(35,968,370.14)

125,925.61

1,439,917.60

125,925.61

1,439,917.60

34,965,740.56

19,072,284.90

35,555,527.08

19,072,284.90

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

(20,184,895.48)

(27,949,349.82)

(20,195,873.37)

(27,949,349.82)

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา

4,329,139.04

12,303,813.50

4,329,139.04

12,303,813.50

สินคาคงเหลือ

6,303,706.81

13,256,290.19

6,229,602.85

13,256,290.19

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(1,053,731.59)

(107,118.00)

(1,053,731.59)

(107,118.00)

(2,458,450.76)

(9,022,804.87)

(2,448,270.32)

(9,022,804.87)

21,901,508.58

7,553,115.90

22,416,393.69

7,553,115.90

เงินสดจายดอกเบี้ยจาย

(125,925.61)

(1,439,917.60)

(125,925.61)

(1,439,917.60)

เงินสดจายภาษีเงินได

(471,085.48)

(111,661.34)

(471,085.48)

(111,661.34)

21,304,497.49

6,001,536.96

21,819,382.60

6,001,536.96

รายการปรับปรุง

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร

รายไดเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ยจาย
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของ
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง

1,699,698.72

0.00

1,699,698.72

0.00

12,561,874.99

(101,783.54)

12,561,874.99

(101,783.54)

0.00

28,900.00

0.00

28,900.00

(52,024,580.78)

(255,274.50)

(51,946,976.82)

(255,274.50)

(4,275,947.91)

0.00

(4,275,947.91)

0.00

(42,038,954.98)

(328,158.04)

(41,961,351.02)

(328,158.04)

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

85,857,196.42

(5,141,285.17)

85,857,196.42

(5,141,285.17)

เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

(237,507.86)

(392,516.23)

(237,507.86)

(392,516.23)

เงินสดรับจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

90,619,688.56

(5,533,801.40)

85,619,688.56

(5,533,801.40)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

69,885,231.07

139,577.52

65,477,720.14

139,577.52

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

70,600,067.44
140,485,298.51

57,644,142.31
57,783,719.83

68,232,511.14
133,710,231.28

57,644,142.31
57,783,719.83

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
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. เกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาล
2.1 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามรายการยอที่ตองมีในงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เกี่ยวของ
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้ง
ลาสุด เพื่อใหขอมูลนั้นเปนปจจุบัน ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ
และสถานการณใหม เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว อยางไรก็ตาม งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดไดแสดง
รายการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป ดังนั้นการใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควรใชควบคูไปกับงบการเงินประจําป
ลาสุด

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

-22.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงิน
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป และบริษัทฯ และบริษัทยอย ไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํา
งบการเงินนี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับการชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินตรา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด
คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน
ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานฉบับดังกลาว
3. หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล
งบการเงินรวมระหวางกาลของบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) ไดรวม
งบการเงินระหวางกาลของบริษัทยอย นับตั้งแตวันที่บริษัทฯ มีสวนรวมในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน
จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลงดังตอไปนี้
ประเทศ
สัดสวนการลงทุน (%)
ประเภทธุรกิจ
2555
2554
บริษัทยอย
บริษัท ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จํากัด
ไทย
50.00
99.99
ผลิตและจําหนายน้ําประปา
(เดิม "บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส จํากัด")
รวมทั้งจําหนายและติดตั้ง
วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีเหมือนกันหรือเหตุการณ
ทางบัญชีที่คลายกัน
ยอดคงคางและรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอย ยอดกําไรที่คิดระหวางกันกับที่ยังไมไดเกิดขึ้นของ
บริษัทฯ กับสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยไดตัดออกในงบการเงินรวมแลว
ลงชื่อ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
)

-34. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและประมาณการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และมีนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและ/หรือเพิ่มเติมขึ้นใหม ดังนี้
กําไรตอหุน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนกําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดย
การหารยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรียกชําระแลว โดยใชจํานวนหุนรวม
จํานวนหุนปนผลที่ออกใหแกผูถือหุน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 และปรับยอนหลังกําไรสุทธิตอหุน สําหรับงวด 3 เดือน
ป 2554 ใหม ดังนี้
งบการเงินรวม
กอนจายหุนปนผล

หลังจายหุนปนผล

กําไรสุทธิตอหุน

จํานวนหุน

กําไรสุทธิตอหุน

สําหรับงวด 3 เดือน ป 2555

-

-

0.22

172,499,988

สําหรับงวด 3 เดือน ป 2554

0.22

0.19

172,499,988

150,000,000

จํานวนหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กอนจายหุนปนผล

หลังจายหุนปนผล

กําไรสุทธิตอหุน

จํานวนหุน

กําไรสุทธิตอหุน

สําหรับงวด 3 เดือน ป 2555

-

-

0.15

172,499,988

สําหรับงวด 3 เดือน ป 2554

0.32

0.28

172,499,988

150,000,000

จํานวนหุน

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
งบการเงินรวม (บาท)
เงินสด
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารออมทรัพย
เงินฝากธนาคารประจํา
ตั๋วแลกเงินธนาคาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 มีนาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

58,369.00

45,547.00

55,185.00

42,392.00

1,043,826.15

1,059,783.73

1,016,218.15

1,032,175.73

116,216,206.35

16,159,332.97

109,471,931.12

13,822,539.67

8,166,897.01

23,335,403.74

8,166,897.01

23,335,403.74

15,000,000.00
140,485,298.51

30,000,000.00
70,600,067.44

15,000,000.00
133,710,231.28

30,000,000.00
68,232,511.14

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-46. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ประกอบดวย
งบการเงินรวม (บาท)
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 มีนาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

103,600,109.15

104,481,143.90

103,600,109.15

104,481,143.90

26,728,415.47

6,173,858.66

26,626,592.01

6,061,057.31

130,328,524.62

110,655,002.56

130,226,701.16

110,542,201.21

(78,379.64)

(78,379.64)

(78,379.64)

(78,379.64)

130,250,144.98

110,576,622.92

130,148,321.52

110,463,821.57

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ลูกหนี้การคา
สุทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางรับดังนี้
ลูกหนี้ยังไมครบกําหนดชําระ

31 มีนาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

81,780,340.46

64,094,489.57

21,741,389.05

40,308,274.69

78,379.64

78,379.64

103,600,109.15

104,481,143.90

ลูกหนี้เกินกําหนดชําระ
- นอยกวา 3 เดือน
- มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
7. สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
งบการเงินรวม (บาท)
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อการลดมูลคาสินคาสําเร็จรูป
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

31 มีนาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

82,337,030.17

89,925,256.28

82,284,280.17

88,806,572.88

3,618,821.96

3,326,132.10

3,618,821.96

3,326,132.10

85,955,852.13

93,251,388.38

85,903,102.13

92,132,704.98

(727,103.06)

(727,103.06)

(727,103.06)

(727,103.06)

85,228,749.07

92,524,285.32

85,175,999.07

91,405,601.92

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-58. เงินลงทุนในบริษัทรวม ประกอบดวย
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความ

ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

สัมพันธ

(บาท)

(รอยละ)

เงินลงทุน (บาท)
วิธีสวนไดเสีย

วิธีราคาทุน

31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บริษัท บางจากไบโอ
ฟูเอล จํากัด

ผลิตและจําหนาย
ไบโอดีเซล

ผูถือหุนและ
กรรมการรวม

281,500,000.00

30.00

30.00

180,688,138.14

168,470,379.84 111,051,487.00 111,051,487.00

งบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทรวมดังกลาวขางตนที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมไดผานการสอบทาน
และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นแลว
9. เงินลงทุนในบริษัทยอย ประกอบดวย

ชื่อบริษัท
บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ระบบสาธารณูปโภค

สัดสวนเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(รอยละ)

วิธีราคาทุน

จดทะเบียน

ทุนชําระแลว

ในประเทศ
ไทย

(บาท)
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
10,000,000.00
50.00
99.99
4,999,700.00
4,999,700.00

(เดิม "บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส จํากัด")
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 รวมทั้งจําหนายและติดตั้งวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 บริษัทยอยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 5 ลานบาท เปน 10 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยบริษัทฯ มีสัดสวนในการถือหุน
ลดลงเหลือ 50% ในระหวางงวดไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนแลวทั้งจํานวนและไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จํากัด
งบการเงินสําหรับ 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทยอยที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมผานการสอบทานและตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีแลว
ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-610. อุปกรณ ประกอบดวย
งบการเงินรวม (บาท)
สวนปรับปรุง

เครื่องใช

เครื่องตกแตง

ยานพาหนะ

อาคารระหวาง

รวม

อาคาร

สํานักงาน

สํานักงาน

3,565,397.81

8,354,954.82

739,036.19

17,143,314.38

13,860,002.17

43,662,705.37

510,827.90

2,245,505.15

19,250.00

0.00

54,759,760.00

57,535,343.05

4,076,225.71

10,600,459.97

758,286.19

17,143,314.38

68,619,762.17

101,198,048.42

1,002,375.58

4,975,214.40

441,793.86

11,925,852.61

0.00

18,345,236.45

196,148.42

349,320.50

19,765.01

234,738.44

0.00

799,972.37

1,198,524.00

5,324,534.90

461,558.87

12,160,591.05

0.00

19,145,208.82

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

2,877,701.71

5,275,925.07

296,727.32

4,982,723.33

68,619,762.17

82,052,839.60

อาคารระหวาง

รวม

กอสราง

สินทรัพย - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม / โอนเขา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 3 เดือน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
มูลคาสินทรัพย - สุทธิ ตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สวนปรับปรุง

เครื่องใช

เครื่องตกแตง

ยานพาหนะ

อาคาร

สํานักงาน

สํานักงาน

3,565,397.81

8,299,020.24

739,036.19

17,143,314.38

13,860,002.17

43,606,770.79

510,827.90

1,176,071.75

19,250.00

0.00

54,759,760.00

56,465,909.65

4,076,225.71

9,475,091.99

758,286.19

17,143,314.38

68,619,762.17

100,072,680.44

1,002,375.58

4,969,924.33

441,793.86

11,925,852.61

0.00

18,339,946.38

196,148.42

261,316.32

19,765.01

234,738.44

0.00

711,968.19

1,198,524.00

5,231,240.65

461,558.87

12,160,591.05

0.00

19,051,914.57

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

2,877,701.71

4,243,851.34

296,727.32

4,982,723.33

68,619,762.17

81,020,765.87

กอสราง

สินทรัพย - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 3 เดือน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
มูลคาสินทรัพย - สุทธิ ตามบัญชี

อาคารระหวางกอสราง จํานวน 48.12 ลานบาท เปนการกอสรางโรงงานบนที่ดินเชา (หมายเหตุ 18.3)

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

-711. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

11,840,462.65

0.00

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

80,000,000.00

0.00

เจาหนี้ธนาคารทรัสตรีซีท

10,872,073.54

16,793,237.16

102,712,536.19

16,793,237.16

รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารแหงหนึ่ง จํานวน 20 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
รอยละ MOR ตอป
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นกับธนาคารแหงหนึ่ง โดยออกตั๋วสัญญาใชเงิน ครบกําหนด
ชําระเดือนมิถุนายน 2555 อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ลบ 2 ตอป
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมเพื่อนําเขาสินคาจากตางประเทศกับธนาคารสองแหง จํานวน 240
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ณ วันที่กูยืม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมดังกลาว ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
12. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย
1) หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินไมรวมดอกเบี้ยจายในอนาคต มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
เจาหนี้ตามสัญญาเชา
รวม
หัก สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

18,750.00

75,000.00

2,117,865.19

2,299,123.05

2,136,615.19

2,374,123.05

(772,097.53)

(823,245.67)

1,364,517.66

1,550,877.38

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-8ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยานพาหนะราคาทุน 5.29 ลานบาท บริษัทฯ อยูในระหวาง
จายชําระแกเจาหนี้ตามสัญญาเชาดังกลาวขางตน
2) จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายสินทรัพยสัญญาเชาการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
ภายใน 1 ป

884,949.00

946,824.00

1,440,540.00

1,656,621.00

2,325,489.00

2,603,445.00

หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาการเงิน

(188,873.81)

(229,321.95)

มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

2,136,615.19

2,374,123.05

เกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป
รวม

13. การคํานวณภาษีเงินได
สําหรับไตรมาส 1 ป 2555 บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ในอัตรารอยละ 23 จากกําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษี
สําหรับป บวกกลับดวยสํารองคาใชจา ยและรายการอื่น ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี (ถามี)
14. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
14.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
งบการเงินรวม (บาท)
เงินสด
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารออมทรัพย
เงินฝากธนาคารประจํา
ตั๋วแลกเงินธนาคาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2555

31 มีนาคม 2554

31 มีนาคม 2555

31 มีนาคม 2554

58,369.00

10,443.00

55,185.00

10,443.00

1,043,826.15

494,446.31

1,016,218.15

494,446.31

116,216,206.35

7,060,488.05

109,471,931.12

7,060,488.05

8,166,897.01

0.00

8,166,897.01

0.00

15,000,000.00

50,218,342.47

15,000,000.00

50,218,342.47

140,485,298.51

57,783,719.83

133,710,231.28

57,783,719.83

14.2 รายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสด
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
บริษัทฯ มีคาซื้อสินทรัพยถาวร จํานวน 4.52 ลานบาท และกําหนดจายชําระในเดือนเมษายน 2555 แสดงไวเปน
เจาหนี้อื่น

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-915. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
สวนหนึ่งในทรัพยสิน หนี้สิน รายไดและคาใชจายของบริษัทฯ และบริษัทยอย เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน รายการที่เกี่ยวของกันดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา และเกณฑตามที่ตกลงระหวางกัน มีรายละเอียดดังนี้
15.1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

รายการคา

นโยบายการกําหนดราคา

กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

บริษัทรวมและ

ซื้อสินคา

ราคาตลาด

กรรมการรวมกัน
หางหุนสวนสามัญ พี แอนด พี

ญาติสนิทของกรรมการเปน คาเชาโกดังสินคา

เดือนละ 0.13 ลานบาท

หุนสวนของกิจการดังกลาว

15.2 รายการทรัพยสินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
เจาหนี้การคา
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

0.00

2,623,326.27

15.3 รายการรายไดและคาใชจายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2555

2554

4,743,774.60

3,336,397.40

382,105.26

382,105.26

ซื้อสินคา
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
คาใชจายในการบริหาร (คาเชาโกดังสินคา)
หางหุนสวนสามัญ พี แอนด พี

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 10 16. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ

6,522,292.71

14,807,816.09

6,522,292.71

14,807,816.09

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

6,524,271.09

4,239,895.55

6,095,355.90

4,239,895.55

คาเสื่อมราคา

799,972.37

967,740.13

711,968.19

967,740.13

คาตอบแทนกรรมการ

565,000.00

505,000.00

565,000.00

505,000.00

คาตอบแทนผูบริหาร

3,521,467.74

3,802,967.00

3,521,467.74

3,802,967.00

17. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษทั ยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯ และบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
ปองกันความเสี่ยง ซึ่งสัญญาดังกลาวมีอายุไมเกินหนึ่งป
บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังนี้
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

346,017.86

124,885.65

0.00

59,764.50

665,774.56

0.00

เจาหนี้ธนาคารทรัสตรีซีทในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

200,880.00

527,560.00

เจาหนี้ธนาคารทรัสตรีซีทในสกุลเงินยูโร

112,017.00

0.00

เจาหนี้การคาในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

884,935.35

573,325.54

64,081.20

73,690.86

ลูกหนี้การคาในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
ลูกหนี้อื่นในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนี้สินทางการเงิน

เจาหนี้การคาในสกุลเงินยูโร

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
- 11 -

)

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนตอบาท
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

30.66 - 31.93

31.21 - 31.34

1,155,095.93

61,765.00

สกุลเงินยูโร

40.81 - 42.23

42.03 - 42.28

309,181.12

281,506.98

18. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา
18.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการพื้นที่อาคารสํานักงานกับผูใหเชาหลายราย โดยจายคาเชาและคาบริการ
เดือนละประมาณ 0.15 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระที่จะตองจาย
คาเชาจนครบกําหนดสัญญา จํานวน 3.72 ลานบาท และ 4.27 ลานบาท ตามลําดับ
18.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาโกดังสินคา 2 แหง คาเชาเดือนละ 0.16 ลานบาท สัญญามีกําหนด 3 ป ณ วันที่ 31
มีนาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระจายคาเชาจนครบสัญญา จํานวน 1.78 ลานบาท และ 2.29
ลานบาท ตามลําดับ
18.3 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
มีนาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระจายคาเชาจนครบสัญญา จํานวน 2.84 ลาบาท และ 2.88
ลานบาท ตามลําดับ
18.4 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินคาและจางผูรับเหมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 จํานวน 0.17 ลานดอลลารสหรัฐ
อเมริกา จํานวน 0.17 ลานยูโร และจํานวน 74.61 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 0.92 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา จํานวน 0.16 ลานยูโร และจํานวน 32.14 ลานบาท ตามลําดับ
18.5 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอรออฟเครดิต ซึ่งเกี่ยวของกับการซื้อสินคากับธนาคารแหงหนึ่งคงเหลือดังนี้
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

968,576.00

674,364.00

สกุลเงินยูโร

165,457.52

163,849.40

18.6 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใหธนาคารสองแหง ออกหนังสือค้ําประกันคุณภาพสินคาใหกับลูกคาบางราย
และค้ําประกันภาษีอากรในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
รวมจํานวนเงินประมาณ 33.10 ลานบาท และ 31.85 ลานบาท ตามลําดับ หนังสือค้ําประกันดังกลาวไมมีหลักทรัพย
ค้ําประกัน

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
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)

19. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ผูถือหุนมีมติ ดังนี้
1) ใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอัตราหุนละ 0.4167 บาท รวมจํานวน 68.13 ลานบาท โดยไดจายเงินปนผล
ระหวางกาล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 อัตราหุนละ 0.1667 บาท รวมจํานวน 25.01 ลานบาท (แบงเปน 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) จายเงินปนผล
เปนเงินสด อัตราหุนละ 0.0167 บาท หรือคิดเปนเงินไมเกินจํานวน 2.51 ลานบาท) คงเหลือจะตองจายในครั้งนี้อัตราหุนละ
0.25 บาท รวมจํานวน 43.12 ลานบาท โดยแบงจายเงินปนผล ดังนี้ 1) จายเงินปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท ไมเกินจํานวน
จํานวน 25.87 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลเทากับหุนละ 0.15 บาท (หุนสามัญ 25.87 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท) ใหกับผูถือหุนในอัตรา 20 หุนเดิม ตอ 3 หุนปนผล 2) จายเงินปนผลเปนเงินสดอัตราหุนละ 0.10 บาท
หรือคิดเปนเงินไมเกินจํานวน 17.25 ลานบาท โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
2) มีมติใหออกหุนสามัญใหมจํานวน 59.87 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท แบงเปนจํานวน 25.87
ลานหุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และจํานวน 34 ลานหุน (ไมเกินรอยละ 20 ของทุนชําระแลว) เพื่อรองรับการเพิ่มทุน
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General mandate) กําหนดใหจัดสรรแกผูถือหุนเดิม จํานวน 17 ลานหุน (ไมเกินรอยละ 10 ของ
ทุนชําระแลว) และบุคคลในวงจํากัด จํานวน 17 ลานหุน (ไมเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลว)
20. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

