บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วัน ที่
30 มิถุนายน 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สําหรับงวด 3
เดือนและ 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
ของบริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั
ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็นผูร้ ับผิดชอบในการ
จัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก
ผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาล โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํ ให้ขา้ พเจ้า
ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึง
ไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้า พเจ้า ไม่ พ บสิ่ ง ที่ เ ป็ นเหตุ ให้เ ชื่ อ ว่า ข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่า งกาลดัง กล่ า วไม่ ไ ด้จัด ทํา ขึ้ น ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 ของบริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะ
บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิ คลั ส์ จํากัด(มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และ
เสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 งบแสดงฐานะการเงินรวม และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงิน
ดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 10 สิ งหาคม 2555

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2554

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

11,739,414.60

70,600,067.44

5,491,335.10

68,232,511.14

5,067,033.27

28,020,041.74

5,067,033.27

28,020,041.74

166,955,413.31

110,576,622.92

166,897,397.62

110,463,821.57

450,362.61

5,961,514.40

450,362.61

5,961,514.40

95,819,702.94

92,524,285.32

95,766,952.94

91,405,601.92

280,031,926.73

307,682,531.82

273,673,081.54

304,083,490.77

0.00

12,561,874.99

0.00

12,561,874.99

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ

7

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

8

196,135,616.94

168,470,379.84

111,051,487.00

111,051,487.00

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9

0.00

0.00

4,999,700.00

4,999,700.00

อาคารและอุปกรณ์

10

130,797,115.36

25,317,468.92

129,849,434.19

25,266,824.41

7,748,654.56

4,044,901.45

7,748,654.56

4,044,901.45

334,681,386.86

210,394,625.20

253,649,275.75

157,924,787.85

614,713,313.59

518,077,157.02

527,322,357.29

462,008,278.62

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2554

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

18,400,369.23

16,793,237.16

18,400,369.23

16,793,237.16

77,330,034.62

64,156,133.14

77,202,468.28

64,068,372.34

2,935,194.99

823,245.67

2,935,194.99

823,245.67

13,323,853.13

11,506,127.31

13,323,853.13

11,506,127.31

111,989,451.97

93,278,743.28

111,861,885.63

93,190,982.48

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

11

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

12 , 13

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

12

17,342,875.00

0.00

17,342,875.00

0.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

13

1,168,703.49

1,550,877.38

1,168,703.49

1,550,877.38

6,434,091.50

5,693,751.00

6,434,091.50

5,693,751.00

24,945,669.99

7,244,628.38

24,945,669.99

7,244,628.38

136,935,121.96

100,523,371.66

136,807,555.62

100,435,610.86

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
30 มิถุนายน 2555

หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2554

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 232,374,986 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

14

232,374,986.00

232,374,986.00

หุ ้นสามัญ 172,500,000 หุ ้น มูลค่า
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

172,500,000.00

172,500,000.00

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 198,374,739 หุ ้น
หุ ้นละ 1 บาท

14

198,374,739.00

198,374,739.00

หุ ้นสามัญ 172,499,988 หุ ้น
หุ ้นละ 1 บาท

172,499,988.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

172,499,988.00

83,266,474.59

83,266,474.59

83,266,474.59

83,266,474.59

15,250,012.95

12,940,393.95

15,250,012.95

12,940,393.95

176,574,634.75

148,846,780.04

93,623,575.13

92,865,811.22

473,465,861.29

417,553,636.58

390,514,801.67

361,572,667.76

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

4,312,330.34

148.78

0.00

0.00

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

477,778,191.63

417,553,785.36

390,514,801.67

361,572,667.76

614,713,313.59

518,077,157.02

527,322,357.29

462,008,278.62

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

15

รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่

รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2554

2555

2554

รายได้จากการขายและให้บริ การ

204,638,090.83

209,860,494.92

204,638,090.83

209,860,494.92

ต้นทุนขายและให้บริ การ

(157,867,554.87)

(157,960,871.67)

(157,867,554.87)

(157,960,871.67)

กําไรขั้นต้น

46,770,535.96

51,899,623.25

46,770,535.96

51,899,623.25

รายได้อื่น

1,555,271.84

2,172,061.22

1,606,148.99

2,170,799.45

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(6,845,880.18)

(6,214,365.30)

(6,845,880.18)

(6,214,365.30)

(15,250,697.60)

(15,244,943.12)

(14,596,400.71)

(15,132,346.39)

(525,534.57)

(1,702,544.54)

(525,534.57)

(1,702,544.54)

ส่ วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

15,447,478.80

6,580,814.10

0.00

0.00

กําไรก่อนภาษีเงินได้

41,151,174.25

37,490,645.61

26,408,869.49

31,021,166.47

(6,143,122.58)

(9,431,778.40)

(6,143,122.58)

(9,431,778.40)

กําไรสําหรับงวด

35,008,051.67

28,058,867.21

20,265,746.91

21,589,388.07

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00
35,008,051.67

0.00
28,058,867.21

0.00
20,265,746.91

0.00
21,589,388.07

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

35,355,101.94

28,058,878.34

20,265,746.91

21,589,388.07

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(347,050.27)
35,008,051.67

(11.13)
28,058,867.21

0.00
20,265,746.91

0.00
21,589,388.07

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

16

การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จรวม

กําไรต่อหุ ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

4.2

0.18

0.14

0.10

0.11

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

4.2

198,374,739

198,374,739

198,374,739

198,374,739

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
รายได้เงินปั นผล
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

16

การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่อหุ ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

4.2
4.2

งบการเงินรวม (บาท)
2555
2554
396,221,814.34
431,954,191.50
(298,014,199.77) (344,403,397.34)
98,207,614.57
87,550,794.16

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2555
2554
396,221,814.34
431,954,191.50
(298,014,199.77) (344,403,397.34)
98,207,614.57
87,550,794.16

0.00
3,428,421.42
(13,191,968.52)
(28,904,675.96)
(822,393.94)
27,665,237.10
86,382,234.67
(13,907,582.40)
72,474,652.27
0.00
72,474,652.27

0.00
4,020,360.62
(12,015,596.47)
(28,732,954.49)
(3,344,033.17)
28,026,571.20
75,505,141.85
(14,507,974.14)
60,997,167.71
0.00
60,997,167.71

0.00
3,479,298.21
(13,191,968.52)
(27,572,588.01)
(822,393.94)
0.00
60,099,962.31
(13,907,582.40)
46,192,379.91
0.00
46,192,379.91

35,968,370.14
4,019,098.85
(12,015,596.47)
(28,620,357.76)
(3,344,033.17)
0.00
83,558,275.75
(14,507,974.14)
69,050,301.61
0.00
69,050,301.61

73,162,470.71
(687,818.44)
72,474,652.27

60,997,178.84
(11.13)
60,997,167.71

46,192,379.91
0.00
46,192,379.91

69,050,301.61
0.00
69,050,301.61

0.37
198,374,739

0.31
198,374,739

0.23
198,374,739

0.35
198,374,739

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
)

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จําก ัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 6 เดือน
ทุนหุน้ สามัญ
ก ําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

ทุนที่ออกและ

ส่ วนเกิน

ชําระแล้ว

มูลค่าหุน้

172,499,988.00

9

0.00
0.00

ก ําไรสะสม
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร
ทุนสํารองตามกฎหมาย

83,266,474.59 12,940,393.95

0.00
0.00

0.00
0.00

รวมส่ วน

ส่ วนได้เสี ย

รวมส่ วนของ

ที่เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่

ที่ไม่มี
อํานาจควบคุม

ผูถ้ ือหุน้

148,846,780.04

417,553,636.58

148.78

417,553,785.36

0.00
73,162,470.71

0.00
73,162,470.71

5,000,000.00
(687,818.44)

5,000,000.00
72,474,652.27

เงินปั นผลจ่ายเป็ นเงินสดและหุน้ สามัญ 14 , 15 25,874,751.00
สํารองตามกฎหมาย
0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
198,374,739.00

0.00
0.00
0.00 2,309,619.00
83,266,474.59 15,250,012.95

(43,124,997.00) (17,250,246.00)
0.00
(2,309,619.00)
0.00
0.00
176,574,634.75 473,465,861.29 4,312,330.34

(17,250,246.00)
0.00
477,778,191.63

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
เกีย่ วก ับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

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)

ที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้

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
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
(22,500,000.00) (22,500,000.00)
60,997,178.84 60,997,178.84

75.00
75.00
0.00 (22,500,000.00)
(11.13) 60,997,167.71

0.00 5,452,515.08
83,266,474.59 11,621,852.08

(5,452,515.08)
0.00
155,945,532.96 400,833,859.63

0.00
63.87

สําหรับงวด 6 เดือน
ทุน - หุน้ สามัญ
เงินปั นผลจ่าย
ก ําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

0.00
150,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

0.00
400,833,923.50

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)

172,499,988.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกิน
กําไรสะสม
มูลค่าหุน้
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
ทุนสํารองตามกฎหมาย
83,266,474.59 12,940,393.95
92,865,811.22

361,572,667.76

0.00
25,874,751.00
0.00
198,374,739.00

0.00
0.00
0.00
83,266,474.59

0.00
0.00
2,309,619.00
15,250,012.95

46,192,379.91
(43,124,997.00)
(2,309,619.00)
93,623,575.13

46,192,379.91
(17,250,246.00)
0.00
390,514,801.67

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
150,000,000.00

0.00
0.00
0.00
83,266,474.59

0.00
0.00
5,452,515.08
11,621,852.08

(22,500,000.00)
69,050,301.61
(5,452,515.08)
92,818,515.65

(22,500,000.00)
69,050,301.61
0.00
337,706,842.32

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 6 เดือน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่ายเป็ นเงินสดและหุน้ สามัญ

14 , 15

สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 6 เดือน
เงินปั นผลจ่าย

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
)

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงิ นรวม (บาท)
2555

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงิ นได้

86,382,234.67

75,505,141.85

60,099,962.31

83,558,275.75

ค่าเสื่ อมราคา

1,638,502.37

1,779,806.52

1,462,376.66

1,779,806.52

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

(276,703.79)

1,567,686.40

(276,703.79)

1,566,867.43

(27,665,237.10)

(28,026,571.20)

0.00

0.00

0.00

17,032.13

0.00

17,032.13

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี

812,344.52

339,932.96

812,344.52

339,932.96

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น

740,340.50

666,715.50

740,340.50

666,715.50

0.00

0.00

0.00

(35,968,370.14)

424,847.58

2,992,134.70

424,847.58

2,992,134.70

62,056,328.75

54,841,878.86

63,263,167.78

54,952,394.85

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

(56,598,595.80)

(55,254,811.97)

(56,653,381.46)

(55,365,907.09)

เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า

5,511,151.79

6,315,830.82

5,511,151.79

6,315,830.82

สิ นค้าคงเหลือ

(3,295,417.62)

(2,220,171.88)

(4,361,351.02)

(2,220,171.88)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2,177,995.85

3,364,751.95

2,177,995.85

3,364,751.95

5,530,048.97

(32,711,816.37)

5,490,243.43

(32,713,005.37)

15,381,511.94

(25,664,338.59)

15,427,826.37

(25,666,106.72)

เงิ นสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย

(424,847.58)

(2,992,134.70)

(424,847.58)

(2,992,134.70)

เงิ นสดจ่ายภาษีเงิ นได้

(12,089,856.58)

(8,907,921.03)

(12,089,856.58)

(8,907,921.03)

2,866,807.78

(37,564,394.32)

2,913,122.21

(37,566,162.45)

รายการปรับปรุ ง

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

รายได้เงิ นปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงิ นสดรับ(จ่าย)จากการดําเนิ นงาน

เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนิ นงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชี วะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงิ นรวม (บาท)
2555

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นลงทุนชัว่ คราวลดลง

22,953,008.47

0.00

22,953,008.47

0.00

เงิ นฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

12,561,874.99

(271,851.60)

12,561,874.99

(271,851.60)

เงิ นสดรับเงิ นปันผลจากบริ ษทั ร่ วม

0.00

35,968,370.14

0.00

35,968,370.14

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น

0.00

0.00

0.00

(1,249,925.00)

เงิ นสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

0.00

28,900.00

0.00

28,900.00

เงิ นสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร

(105,652,506.71)

เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(2,980,203.37) (104,579,344.34)

(2,980,203.37)

(70,137,623.25)

32,745,215.17

(69,064,460.88)

31,495,290.17

1,587,758.20

44,557,766.21

1,587,758.20

44,558,585.18

19,513,000.00

0.00

19,513,000.00

0.00

เงิ นสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น

(440,349.57)

(747,228.75)

(440,349.57)

(747,228.75)

เงิ นสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

5,000,000.00

75.00

0.00

0.00

(17,250,246.00)

(22,500,000.00)

(17,250,246.00)

(22,500,000.00)

8,410,162.63

21,310,612.46

3,410,162.63

21,311,356.43

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ

(58,860,652.84)

16,491,433.31

(62,741,176.04)

15,240,484.15

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

70,600,067.44
11,739,414.60

57,644,142.31
74,135,575.62

68,232,511.14
5,491,335.10

57,644,142.31
72,884,626.46

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นเบิกเกินบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิ นเพิ่มขึ้น
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มขึ้น

เงิ นสดจ่ายเงิ นปันผล
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชี วะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2553
1.2 บริ ษทั ฯ มีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 19 ถนนวิภาวดีรังสิ ต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร และมีสาขาซึ่ งประกอบด้วย
สาขาที่ 1 ใช้เป็ นคลังเก็บสิ นค้า ตั้งอยูเ่ ลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาลบางปู 99 (เสริ มมิตร) ถนนสุ ขมุ วิท
ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สาขาที่ 2 ใช้เป็ นสํานักงานขายและประสานงาน ตั้งอยูเ่ ลขที่ 267/77 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สาขาที่ 3 ใช้เป็ นคลังเก็บสิ นค้า ตั้งอยูเ่ ลขที่ 613/13 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-จะนะ ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
1.3 บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจ ดังนี้
1.3.1 นําเข้าและจําหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสํารวจ และผลิตก๊าซธรรมชาติ
โรงกลัน่ นํ้ามัน โรงปิ โตรเคมี โรงงานผลิตนํ้ามันหล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ โรงไฟฟ้ าและระบบสาธารณูปโภค และลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน
1.3.2 ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนํา ด้านการตลาด สําหรับสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ของงานหรื อโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน โรงกลัน่ นํ้ามันปิ โตรเคมี
โรงไฟฟ้ า และสาธารณูปโภคต่าง ๆ
2. เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล
2.1 งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นตามรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่

เกี่ยวข้อง

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-2งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้ง
ล่าสุ ด เพื่อให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นปัจจุบนั ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์
และสถานการณ์ใหม่ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดได้แสดง
รายการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี ดังนั้นการใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรใช้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี
ล่าสุ ด
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับงบการเงิน
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป และบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํา
งบการเงินนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เรื่ อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)

การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินตรา
ต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

ส่ วนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21

ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้

ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าว

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-33. หลักเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) ได้รวม
งบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อย นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วมในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน
จนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลงดังต่อไปนี้
ประเทศ
สัดส่ วนการลงทุน (%)
ประเภทธุรกิจ
2555
2554
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จํากัด
ไทย
50.00
99.99
ผลิตและจําหน่าย
นํ้าประปารวมทั้ง
(เดิม "บริ ษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จํากัด")
จําหน่ายและติดตั้ง
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีเหมือนกันหรื อเหตุการณ์
ทางบัญชีที่คล้ายกัน
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย ยอดกําไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นของ
บริ ษทั ฯ กับสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในงบการเงินรวมแล้ว
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและประมาณการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และมีนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและ/หรื อเพิ่มเติมขึ้นใหม่ ดังนี้
4.1 การรับรู้รายได้
4.1.1 รายได้จากการขายสิ นค้า บริ ษทั ฯ รับรู้รายได้เมื่อมีการส่ งมอบและได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ น
สาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
4.1.2 รายได้จากการให้บริ การ บริ ษทั ฯ รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
4.2 กําไรต่อหุน้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณ
โดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับงวดด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว โดยใช้จาํ นวน
หุน้ รวมจํานวนหุน้ ปันผลที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 6 ตุลาคม 2554 (หมายเหตุ 15)
และปรับย้อนหลังกําไรสุ ทธิต่อหุน้ สําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ปี 2554 ใหม่ ดังนี้

ลงชื่อ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
)
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

-4งบการเงินรวม
ก่อนจ่ายหุน้ ปันผล

หลังจ่ายหุน้ ปันผล

กําไรสุ ทธิต่อหุน้

จํานวนหุน้

กําไรสุ ทธิต่อหุน้

สําหรับงวด 3 เดือน ปี 2555

-

-

0.18

198,374,739

สําหรับงวด 3 เดือน ปี 2554

0.19

0.14

198,374,739

สําหรับงวด 6 เดือน ปี 2555

-

0.37

198,374,739

สําหรับงวด 6 เดือน ปี 2554

0.41

0.31

198,374,739

150,000,000
150,000,000

จํานวนหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจ่ายหุน้ ปันผล

หลังจ่ายหุน้ ปันผล

กําไรสุ ทธิต่อหุน้

จํานวนหุน้

กําไรสุ ทธิต่อหุน้

สําหรับงวด 3 เดือน ปี 2555

-

-

0.10

198,374,739

สําหรับงวด 3 เดือน ปี 2554

0.14

0.11

198,374,739

สําหรับงวด 6 เดือน ปี 2555

-

0.23

198,374,739

สําหรับงวด 6 เดือน ปี 2554

0.46

0.35

198,374,739

150,000,000
150,000,000

จํานวนหุน้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

38,661.50

45,547.00

33,661.50

42,392.00

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

1,977,957.96

1,059,783.73

1,950,349.96

1,032,175.73

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์

9,722,795.14

16,159,332.97

3,507,323.64

13,822,539.67

เงินฝากธนาคารประจํา

0.00

23,335,403.74

0.00

23,335,403.74

ตัว๋ แลกเงินธนาคาร

0.00

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

11,739,414.60

70,600,067.44

5,491,335.10

68,232,511.14

เงินสด

รวม

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-56. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

155,709,777.25

104,481,143.90

155,709,777.25

104,481,143.90

11,245,636.06

6,173,858.66

11,187,620.37

6,061,057.31

166,955,413.31

110,655,002.56

166,897,397.62

110,542,201.21

0.00

(78,379.64)

0.00

(78,379.64)

166,955,413.31

110,576,622.92

166,897,397.62

110,463,821.57

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
- ลูกหนี้การค้า
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งรับดังนี้
ลูกหนี้ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

106,826,331.67

64,094,489.57

48,883,445.58

40,308,274.69

0.00

78,379.64

155,709,777.25

104,481,143.90

ลูกหนี้เกินกําหนดชําระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
7. สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าสําเร็ จรู ป
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

93,540,228.78

89,925,256.28

93,487,478.78

88,806,572.88

3,006,577.22

3,326,132.10

3,006,577.22

3,326,132.10

96,546,806.00

93,251,388.38

96,494,056.00

92,132,704.98

(727,103.06)
95,819,702.94

(727,103.06)
92,524,285.32

(727,103.06)
95,766,952.94

(727,103.06)
91,405,601.92

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-68. เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย
ชื่ อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความ

ทุนจดทะเบียน

สัดส่ วนการถือหุน้

สัมพันธ์

(บาท)

(ร้อยละ)

เงิ นลงทุน (บาท)
วิธีส่วนได้เสี ย

วิธีราคาทุน

30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
บริ ษทั บางจากไบโอ
ฟูเอล จํากัด

ผลิตและจําหน่าย
ไบโอดีเซล

ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วม

281,500,000.00

30.00

30.00

196,135,616.94

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

งบการเงิ นสําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และงบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวข้างต้นที่นาํ มาจัดทํางบการเงิ นรวมได้ผา่ นการ
สอบทานและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่นแล้ว
9. เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย

ชื่ อบริ ษทั
บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ระบบสาธารณูปโภค

สัดส่ วนเงิ นลงทุน

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ (บาท)

(ร้อยละ)

วิธีราคาทุน

จดทะเบียน

ทุนชําระแล้ว

ในประเทศ
ไทย

(บาท)
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
10,000,000.00
50.00
99.99
4,999,700.00
4,999,700.00

(เดิม "บริ ษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จํากัด")
บริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท โดยบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.99 (หุน้ สามัญ
49,997 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท) บริ ษทั ย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และใช้ในการบริ โภค รวมทั้งจําหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 5 ล้านบาท เป็ น 10 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนในการถือหุน้
ลดลงเหลือ 50% ในระหว่างงวดได้รับชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนแล้วทั้งจํานวนและได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จํากัด
งบการเงิ นสําหรับ 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และงบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริ ษทั ย่อยที่นาํ มาจัดทํางบการเงิ นรวมผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี แล้ว
ลงชื่ อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชี วะเกตุ

)

-710. อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
ส่วนปรับปรุ ง

เครื่ องใช้

เครื่ องตกแต่ง

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง

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

2,408,219.63

23,250.00

0.00

104,175,851.28

107,118,148.81

4,076,225.71

10,763,174.45

762,286.19

17,143,314.38

118,035,853.45

150,780,854.18

1,002,375.58

4,975,214.40

441,793.86

11,925,852.61

0.00

18,345,236.45

399,401.31

729,593.54

40,030.64

469,476.88

0.00

1,638,502.37

1,401,776.89

5,704,807.94

481,824.50

12,395,329.49

0.00

19,983,738.82

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 30 มิถุนายน 2555

2,674,448.82

5,058,366.51

280,461.69

4,747,984.89

118,035,853.45

130,797,115.36

สิ นทรัพย์ระหว่าง

รวม

ก่อสร้าง

สิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้ อเพิ่ม / โอนเข้า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด 6 เดือน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
มูลค่าสิ นทรัพย์ - สุทธิ ตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ส่วนปรับปรุ ง

เครื่ องใช้

เครื่ องตกแต่ง

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

1,335,057.26

23,250.00

0.00

104,175,851.28

106,044,986.44

4,076,225.71

9,634,077.50

762,286.19

17,143,314.38

118,035,853.45

149,651,757.23

1,002,375.58

4,969,924.33

441,793.86

11,925,852.61

0.00

18,339,946.38

399,401.31

553,467.83

40,030.64

469,476.88

0.00

1,462,376.66

1,401,776.89

5,523,392.16

481,824.50

12,395,329.49

0.00

19,802,323.04

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 30 มิถุนายน 2555

2,674,448.82

4,110,685.34

280,461.69

4,747,984.89

118,035,853.45

129,849,434.19

ก่อสร้าง

สิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด 6 เดือน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
มูลค่าสิ นทรัพย์ - สุทธิ ตามบัญชี

สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง จํานวน 95.5 ล้านบาท เป็ นการก่อสร้างโรงงานบนที่ดินเช่า (หมายเหตุ 22.3)

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชี วะเกตุ

)

-811. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

15,020,059.91

0.00

เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท

3,380,309.32

16,793,237.16

18,400,369.23

16,793,237.16

รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารสองแห่ง จํานวน 25 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ MOR ต่อปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ มื เพื่อนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศกับธนาคารสามแห่ง จํานวน 320
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ณ วันที่กยู้ มื
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ดังกล่าว ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
12. เงินกูย้ มื ระยะยาว ประกอบด้วย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
เงินกูย้ มื จากธนาคาร

19,513,000.00

0.00

หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(2,170,125.00)

0.00

17,342,875.00

0.00

สุ ทธิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สัญญาเงินกูย้ มื ที่ 1 เงินกูย้ มื จํานวนเงิน 19.51 ล้านบาท จ่ายชําระคืนเงินต้น รวม 81 งวด โดยชําระ 1 เดือนต่องวด
งวดละ 0.24 ล้านบาท (ปลอดชําระเงินต้น 3 เดือน) เริ่ มชําระตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 และชําระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
ในอัตราร้อยละ MLR - 2.75 ต่อปี
- สัญญาเงินกูย้ มื ที่ 2 เงินกูย้ มื จํานวนเงิน 32.6 ล้านบาท จ่ายชําระคืนเงินต้น รวม 81 งวด โดยชําระ 1 เดือนต่องวด
งวดละ 0.40 ล้านบาท (ปลอดชําระเงินต้น 3 เดือน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้เบิกใช้เงินกูย้ มื ดังกล่าว

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-9เงินกูย้ มื ดังกล่าวทั้งสองสัญญาคํ้าประกันโดยสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุ 10) และบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื ที่สาํ คัญ ดังนี้ 1) บริ ษทั ฯ จะต้องไม่ก่อข้อผูกพัน หนี้ หรื อภาระใดๆ โดยการกูย้ มื จาก หรื อ
คํ้าประกันบุคคลใด ๆ จนทําให้อตั ราส่ วนของหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) เกินกว่า 2 ต่อ
1 เท่า แต่ท้ งั นี้จะต้องไม่ต่าํ กว่า 0 และ 2) บริ ษทั ฯ จะต้องดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service
Coverage Ratio) ไม่นอ้ ยกว่า 2 เท่า
13. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย
1) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
รวม
หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

0.00

75,000.00

1,933,773.48

2,299,123.05

1,933,773.48

2,374,123.05

(765,069.99)

(823,245.67)

1,168,703.49

1,550,877.38

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยานพาหนะราคาทุน 4.07 ล้านบาท และ 5.29 ล้านบาท
ตามลําดับ บริ ษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างจ่ายชําระแก่เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น
2) จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสิ นทรัพย์สญ
ั ญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

864,324.00

946,824.00

1,224,459.00

1,656,621.00

2,088,783.00

2,603,445.00

(155,009.52)

(229,321.95)

1,933,773.48

2,374,123.05

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 10 14. ทุนเรื อนหุน้
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ ดังนี้
1. ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 12.00 บาท คงเหลือเป็ นทุนจดทะเบียน จํานวน 172,499,988.00 บาท (หุน้ สามัญ
172.5 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) ในส่ วนของหุน้ ที่ไม่ได้จาํ หน่าย โดยบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
2. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 59.87 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน จํานวน 232.37 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 232.37
ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผล จํานวน 25.87 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 25.87 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท) และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายหุน้ ปันผลให้กบั ผูถ้ ือแล้ว (หมายเหตุ 15)
2.2 ออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 34
ล้านบาท (หุน้ สามัญ 34 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) จัดสรรแก่ผถู้ ือหุน้ เดิม จํานวน 17 ล้านหุน้ (ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้ว) และบุคคลในวงจํากัด จํานวน 17 ล้านหุน้ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้ว)
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ผูถ้ ือหุน้ มีมติ ดังนี้
1. ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 34 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 34 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
2. ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 34,000,247.00 บาท (หุน้ สามัญ 34,000,247 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป(General Mandate) และการตัดเศษของ
หุน้ ที่เหลือ จํานวน 247 หุน้ หลังจากจัดสรรเป็ นหุน้ ปันผล โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกระทรวง
พาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
3. เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ จํานวน 22 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 22 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท) เสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม จังหวัดสุ โขทัย รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตและตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 มีมติอนุมตั ิขาย
หุน้ ดังกล่าวให้กบั ผูล้ งทุนรายหนึ่งในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 โดยบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูล้ งทุนดังกล่าวได้ขอเลื่อนการเข้าซื้ อหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั เนื่องจากอยูร่ ะหว่าง
ขั้นตอนการดําเนินการพิจารณาการลงทุน
ลงชื่อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 11 15. การจัดสรรกําไรสะสม
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ผูถ้ ือหุน้ มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ อัตราหุน้ ละ 0.4167 บาท รวมจํานวน 68.13 ล้านบาท ดังนี้
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 อัตราหุน้ ละ 0.1667 บาท รวมจํานวน 25.01 ล้านบาท แบ่งเป็ น
1) จ่ายเงินปันผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ไม่เกินจํานวน 22.5 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ
หุน้ ละ 0.15 บาท (หุน้ สามัญ 22.5 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในอัตรา 20 หุน้ เดิม ต่อ 3 หุน้
ปันผล และ 2) จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสด อัตราหุน้ ละ 0.0167 บาท หรื อคิดเป็ นเงินไม่เกินจํานวน 2.51 ล้านบาท
- ส่ วนที่เหลือจะต้องจ่ายในครั้งนี้อตั ราหุน้ ละ 0.25 บาท รวมจํานวน 43.12 ล้านบาท แบ่งเป็ น 1) จ่ายเงินปันผลเป็ น
หุน้ สามัญของบริ ษทั ไม่เกินจํานวน 25.87 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับหุน้ ละ 0.15 บาท
(หุน้ สามัญ 25.87 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในอัตรา 20 หุน้ เดิม ต่อ 3 หุน้ ปันผล และ 2)
จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสด อัตราหุน้ ละ 0.10 บาท หรื อคิดเป็ นเงินไม่เกินจํานวน 17.25 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่าย
เงินปันผลแล้วในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างงวด
16. การคํานวณภาษีเงินได้
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯ คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 23 จากกําไร
(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีสาํ หรับงวดบวกกลับด้วยสํารองค่าใช้จ่ายและรายการอื่น ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณ
ภาษี (ถ้ามี)
17. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
17.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2555 30 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2555 30 มิถุนายน 2554
เงินสด

38,661.50

2,903.25

33,661.50

2,903.25

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

1,977,957.96

3,855,182.94

1,950,349.96

3,825,482.94

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์

9,722,795.14

5,277,489.43

3,507,323.64

4,056,240.27

เงินฝากธนาคารประจํา

0.00

25,000,000.00

0.00

25,000,000.00

ตัว๋ แลกเงินธนาคาร

0.00

40,000,000.00

0.00

40,000,000.00

11,739,414.60

74,135,575.62

5,491,335.10

72,884,626.46

รวม

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 12 17.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
1) บริ ษทั ฯ มีค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร จํานวน 13.29 ล้านบาท และกําหนดจ่ายชําระในเดือนกรกฎาคม 2555 แสดงไว้
เป็ นเจ้าหนี้อื่น
2) บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั จํานวน 25.87 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 25.87 ล้านหุ ้น มูลค่า
หุ น้ ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น (หมายเหตุ 15)
18. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนหนึ่งในทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกบั บุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน
มีรายละเอียดดังนี้
18.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการค้า

นโยบายการกําหนดราคา

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด

บริ ษทั ย่อย

รายได้อื่น

เดือนละ 0.02 ล้านบาท

บริ ษทั ร่ วมและ

ซื้ อสิ นค้า

ราคาตลาด

(เดิม "บริ ษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จํากัด")
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

กรรมการร่ วมกัน
ห้างหุ ้นส่วนสามัญ พี แอนด์ พี

ญาติสนิ ทของกรรมการเป็ น ค่าเช่าโกดังสิ นค้า

เดือนละ 0.13 ล้านบาท

หุ ้นส่วนของกิจการดังกล่าว

18.2 รายการทรัพย์สินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด

0.00

0.00

3,268,620.92

2,623,326.27

69,592.80

0.00

เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

3,268,620.92

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ
- 13 -

ชีวะเกตุ

)

2,623,326.27

18.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี้
สําหรับงวด 3 เดือน
งบการเงินรวม (บาท)
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

รายได้อื่น

บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด

0.00

0.00

65,040.00

0.00

7,922,850.75

903,778.00

7,922,850.75

903,778.00

382,105.26

382,105.26

382,105.26

382,105.26

ซื้อสิ นค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (ค่าเช่าโกดังสิ นค้า)
ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ พี แอนด์ พี

สําหรับงวด 6 เดือน
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)
2555

2554

2555

2554

รายได้อื่น

บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด

0.00

0.00

65,040.00

0.00

12,666,625.35

4,240,175.40

12,666,625.35

4,240,175.40

764,210.52

764,210.52

764,210.52

764,210.52

ซื้อสิ นค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (ค่าเช่าโกดังสิ นค้า)
ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ พี แอนด์ พี

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

- 14 19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญ มีดงั นี้
สําหรับงวด 3 เดือน
งบการเงินรวม (บาท)
2555
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

(11,203,198.61)

(8,368,297.44)

(11,203,198.61)

(8,368,297.44)

7,213,427.05

4,734,510.36

6,780,577.78

4,734,510.36

ค่าเสื่ อมราคา

838,530.00

812,066.39

750,408.47

812,066.39

ค่าตอบแทนกรรมการ

615,000.00

545,000.00

615,000.00

545,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

3,521,467.74

3,817,004.25

3,521,467.74

3,817,004.25

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

สําหรับงวด 6 เดือน
งบการเงินรวม (บาท)
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ

(4,680,905.90)

6,439,518.65

(4,680,905.90)

6,439,518.65

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

14,107,868.39

9,307,763.41

13,246,103.93

9,307,763.41

ค่าเสื่ อมราคา

1,638,502.37

1,779,806.52

1,462,376.66

1,779,806.52

ค่าตอบแทนกรรมการ

1,180,000.00

1,050,000.00

1,180,000.00

1,050,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

7,042,935.48

7,619,971.25

7,042,935.48

7,619,971.25

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
20.1 บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจในส่ วนงานที่สาํ คัญ ดังนี้
- ส่ วนงานทางธุรกิจ คือ 1) นําเข้าและจําหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ 2) ให้บริ การ
เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําด้านการตลาดสําหรับสิ นค้าและบริ การ
- ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ มีท้ งั ในประเทศไทยและต่างประเทศ
20.2 บริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจในส่ วนงานทางธุรกิจ คือ ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และใช้ในการ
บริ โภค รวมทั้งจําหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว
ปัจจุบนั บริ ษทั ย่อยยังไม่มีรายได้จากการดําเนินงาน

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 15 20.3 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานในงบการเงินรวม มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ในประเทศ

ต่างประเทศ

ขายสิ นค้า
2555

ขายสิ นค้า
2554

2555

รวม

ที่ปรึ กษาโครงการ
2554

2555

รวม

2554

2555

2554

2555

2554

สําหรับงวด 3 เดือน
รายได้ส่วนงาน

178.85

209.86

9.55

0.00

16.24

0.00

25.79

0.00

204.64

209.86

ต้นทุนส่ วนงาน

(149.28)

(157.96)

(8.58)

0.00

0.00

0.00

(8.58)

0.00

(157.87)

(157.96)

กําไรส่ วนงาน

29.57

51.90

0.97

0.00

16.24

0.00

17.20

0.00

46.77

51.90

รายได้ส่วนงาน

340.28

421.62

16.76

3.99

39.18

6.34

55.94

10.33

396.22

431.95

ต้นทุนส่ วนงาน

(283.35)

(340.82)

(14.66)

(3.58)

0.00

0.00

(14.66)

(3.58)

(298.01)

(344.40)

กําไรส่ วนงาน

56.93

80.80

2.10

0.42

39.18

6.34

41.28

6.75

98.21

87.55

สําหรับงวด 6 เดือน

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

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 16 21. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ อและขายสิ นค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
ป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปี
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

50,296.28

124,885.65

1,187,575.11

59,764.50

เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีทในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

105,750.00

527,560.00

เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

923,572.70

573,325.54

2,312.88

73,690.86

ลูกหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินยูโร
ั ญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
บริ ษทั ฯ มีสญ
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท

30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

31.68 - 31.86

31.21 - 31.34

283,099.20

61,765.00

40.82

42.03 - 42.28

31,706.60

281,506.98

สกุลเงินยูโร
22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า

22.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การพื้นที่อาคารสํานักงานกับผูใ้ ห้เช่าหลายราย โดยจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การ
เดือนละประมาณ 0.22 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีภาระที่จะต้องจ่าย
ค่าเช่าจนครบกําหนดสัญญา จํานวน 3.09 ล้านบาท และ 4.27 ล้านบาท ตามลําดับ
22.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าโกดังสิ นค้า 2 แห่ง ค่าเช่าเดือนละ 0.16 ล้านบาท สัญญามีกาํ หนด 3 ปี ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีภาระจ่ายค่าเช่าจนครบสัญญา จํานวน 1.29 ล้านบาท และ 2.29
ล้านบาท ตามลําดับ

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 17 22.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินเปล่า 3 แปลง สําหรับก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัด สัญญามี
กําหนด 18 ปี ปี ที่ 1 - ปี ที่ 10 ค่าเช่าเดือนละ 0.01 ล้านบาท ปี ที่ 11 - ปี ที่ 18 ค่าเช่าเดือนละ 0.02 ล้านบาท ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีภาระจ่ายค่าเช่าจนครบสัญญา จํานวน 2.8 ล้านบาท และ 2.88
ล้านบาท ตามลําดับ
22.4 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อสิ นค้าและจ้างผูร้ ับเหมา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จํานวน 0.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อเมริ กา จํานวน 0.10 ล้านยูโร และจํานวน 49.52 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 0.92 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา จํานวน 0.16 ล้านยูโร และจํานวน 32.14 ล้านบาท ตามลําดับ
22.5 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้ากับธนาคารแห่งหนึ่งคงเหลือดังนี้
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

711,282.30

674,364.00

0.00

163,849.40

สกุลเงินยูโร

22.6 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารสองแห่ง ออกหนังสื อคํ้าประกันคุณภาพสิ นค้าให้กบั ลูกค้าบางราย
และคํ้าประกันภาษีอากรในการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
รวมจํานวนเงินประมาณ 33.51 ล้านบาท และ 31.85 ล้านบาท ตามลําดับ หนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์
คํ้าประกัน
23. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2555

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

