บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว)

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวด 3 เดือน
และ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ของบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท
แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด
เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของ
ขาพเจา ขาพเจาไมไดสอบทานงบการเงินระหวางกาล สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ
2553 ของบริษัทรวมแหงหนึ่ง ซึ่งไดรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลนี้ เงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนได
เสีย คิดเปนรอยละ 26.44 ของยอดสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 คิดเปนรอยละ 3.10 และรอยละ
3.99 ของรายไดรวมตามลําดับ และสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 คิดเปน
รอยละ 6.43 และรอยละ 5.27 ของรายไดรวม ตามลําดับ งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวสอบทานโดย
ผูสอบบัญชีอื่น โดยขาพเจาไดรับรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีอื่นนั้น และการรายงานของขาพเจาใน
สวนที่เกี่ยวของกัน จํานวนเงินของรายการตาง ๆ ของบริษัทรวมดังกลาวไดถือตามรายงานการสอบทานของ
ผูสอบบัญชีอื่นนั้น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่ง
กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงิน
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใช
วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอย
กวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตอ
งบการเงินที่สอบทานได
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา

-2ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส
จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข ตาม
รายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบเฉพาะกิจการที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว
ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงาน
ตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 2 และ 3 ในระหวางงวด 3 เดือน
และ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบและเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาลนี้ งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2553 และงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดแสดงรูปแบบใหม เพื่อใหสอดคลองกับ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 8 สิงหาคม 2554

บริษัท ยูนเิ วอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 (ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
สินทรัพย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

6

74,135,575.62

57,644,142.31

72,884,626.46

57,644,142.31

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

7

168,639,001.99

119,755,781.67

168,639,001.99

119,755,781.67

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

8

111,766,577.87

109,546,405.99

111,766,577.87

109,546,405.99

รายไดคางรับ

6,336,817.47

0.00

6,336,817.47

0.00

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา

7,411,505.88

13,727,336.70

7,411,505.88

13,727,336.70

อื่น ๆ

2,964,412.75

3,213,499.21

3,075,507.87

3,213,499.21

371,253,891.58

303,887,165.88

370,114,037.54

303,887,165.88

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน

9

98,561,848.90

98,289,997.30

98,561,848.90

98,289,997.30

เงินลงทุนในบริษัทรวม

10

174,289,828.14

182,231,627.08

111,051,487.00

111,051,487.00

เงินลงทุนในบริษัทยอย

11

0.00

0.00

1,249,925.00

0.00

อุปกรณ - สุทธิ

12

13,294,861.41

12,140,396.69

13,294,861.41

12,140,396.69

1,739,566.03

5,160,390.30

1,739,566.03

5,160,390.30

287,886,104.48

297,822,411.37

225,897,688.34

226,642,271.29

659,139,996.06

601,709,577.25

596,011,725.88

530,529,437.17

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 (ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

13

185,406,825.03

139,392,084.68

185,406,825.03

139,392,084.68

35,378,949.80

65,137,698.42

35,378,949.80

65,137,698.42

1,025,837.71

1,341,744.91

1,025,837.71

1,341,744.91

13,659,852.44

8,059,799.33

13,659,852.44

8,059,799.33

เงินรับลวงหนาคาขายสินคา

5,027,675.55

8,558,506.58

5,027,675.55

8,558,506.58

คาใชจายคางจาย

7,912,680.20

5,507,791.87

7,912,680.20

5,507,791.87

อื่น ๆ

2,962,074.83

4,678,487.62

2,960,885.83

4,678,487.62

251,373,895.56

232,676,113.41

251,372,706.56

232,676,113.41

1,905,140.50

2,336,462.05

1,905,140.50

2,336,462.05

5,027,036.50

0.00

5,027,036.50

0.00

6,932,177.00

2,336,462.05

6,932,177.00

2,336,462.05

258,306,072.56

235,012,575.46

258,304,883.56

235,012,575.46

เจาหนี้การคา
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป

14

ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

14

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 (ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคา
หุนละ 1 บาท

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

83,266,474.59

83,266,474.59

83,266,474.59

83,266,474.59

11,621,852.08

6,169,337.00

11,621,852.08

6,169,337.00

155,945,532.96

127,261,190.20

92,818,515.65

56,081,050.12

400,833,859.63

366,697,001.79

337,706,842.32

295,516,861.71

63.87

0.00

0.00

0.00

400,833,923.50

366,697,001.79

337,706,842.32

295,516,861.71

659,139,996.06

601,709,577.25

596,011,725.88

530,529,437.17

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคา
หุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

15

รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

งบการเงินรวม (บาท)
2554
2553
209,860,494.92
247,572,839.72
(157,960,871.67) (216,638,964.76)
51,899,623.25
30,933,874.96
2,172,061.22
866,462.64
(6,214,365.30)
(5,435,660.95)
(15,244,943.12) (14,602,880.58)
(1,702,544.54)
(819,253.53)
6,580,814.10
9,904,239.91
37,490,645.61
20,846,782.45
(9,431,778.40)
(3,313,128.95)
28,058,867.21
17,533,653.50

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553
209,860,494.92
247,572,839.72
(157,960,871.67) (216,638,964.76)
51,899,623.25
30,933,874.96
2,170,799.45
841,912.48
(6,214,365.30)
(5,435,660.95)
(15,132,346.39) (14,602,880.58)
(1,702,544.54)
(819,253.53)
0.00
0.00
31,021,166.47
10,917,992.38
(9,431,778.40)
(3,313,128.95)
21,589,388.07
7,604,863.43

28,058,878.34
(11.13)
28,058,867.21

17,533,653.50
0.00
17,533,653.50

21,589,388.07
0.00
21,589,388.07

7,604,863.43
0.00
7,604,863.43

0.19
150,000,000

0.15
120,000,000

0.14
150,000,000

0.06
120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
รายไดเงินปนผล
อื่น ๆ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

งบการเงินรวม (บาท)
2554
2553
425,617,374.03
404,182,101.62
(344,403,397.34) (349,281,847.54)
81,213,976.69
54,900,254.08

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553
425,617,374.03
404,182,101.62
(344,403,397.34) (349,281,847.54)
81,213,976.69
54,900,254.08

0.00
10,357,178.09
(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
1,115,748.77
(11,392,520.76)
(24,010,618.19)
(1,490,540.73)
21,357,313.50
40,479,636.67
(5,825,232.66)
34,654,404.01

35,968,370.14
10,355,916.32
(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
1,091,823.24
(11,392,520.76)
(24,010,618.19)
(1,490,540.73)
0.00
19,098,397.64
(5,825,232.66)
13,273,164.98

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

34,654,404.01
0.00
34,654,404.01

69,050,301.61
0.00
69,050,301.61

13,273,164.98
0.00
13,273,164.98

0.41
150,000,000

0.29
120,000,000

0.46
150,000,000

0.11
120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
(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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

34,654,404.01

34,654,404.01

0.00

34,654,404.01

สํารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

663,658.25

(663,658.25)

0.00

0.00

0.00

120,000,000.00

0.00

5,213,658.25

69,737,543.48

194,951,201.73

0.00

194,951,201.73

30,000,000.00

83,266,474.59

0.00

0.00

113,266,474.59

0.00

113,266,474.59

เงินปนผลจายระหวางกาล

0.00

0.00

0.00

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

0.00

(15,000,000.00)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

73,479,325.47

73,479,325.47

0.00

73,479,325.47

สํารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

955,678.75

(955,678.75)

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

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

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

0.00

(22,500,000.00)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

60,997,178.84

60,997,178.84

(11.13)

60,997,167.71

สํารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

5,452,515.08

(5,452,515.08)

0.00

0.00

0.00

83,266,474.59 11,621,852.08

155,945,532.96

400,833,859.63

63.87

400,833,923.50

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวด 6 เดือน :

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวด 6 เดือน :
เพิ่มทุนหุนสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลกระทบจากการใชนโยบายบัญชีใหม
เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน

5

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่ปรับปรุงแลว
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวด 6 เดือน :
ทุน - หุนสามัญ
เงินปนผลจาย

15

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

150,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวด 6 เดือน :
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวด 6 เดือน :
เพิ่มทุนหุนสามัญ
เงินปนผลจายระหวางกาล
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลกระทบจากการใชนโยบายบัญชีใหม
เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่ปรับปรุงแลว
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวด 6 เดือน :
เงินปนผลจาย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ทุนที่ออก
และชําระแลว
120,000,000.00

5

15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สวนเกิน
กําไรสะสม
มูลคาหุน
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมาย
0.00
4,550,000.00
40,313,647.07

รวมสวนของ
ผูถือหุน
164,863,647.07

0.00
0.00
120,000,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
663,658.25
5,213,658.25

13,273,164.98
(663,658.25)
52,923,153.80

13,273,164.98
0.00
178,136,812.05

30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000,000.00

83,266,474.59
0.00
0.00
0.00
83,266,474.59

0.00
0.00
0.00
955,678.75
6,169,337.00

0.00
(15,000,000.00)
19,113,575.07
(955,678.75)
56,081,050.12

113,266,474.59
(15,000,000.00)
19,113,575.07
0.00
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
2554
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
คาใชจายลวงหนาตัดบัญชี
ภาระผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น
รายไดเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ยจาย
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของ
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา
รายไดคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
เงินรับลวงหนาคาขายสินคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจายดอกเบี้ยจาย
เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553

75,505,141.85

40,479,636.67

83,558,275.75

19,098,397.64

1,779,806.52
0.00
1,567,686.40
0.00
(28,026,571.20)
17,032.13
339,932.96
666,715.50
0.00
2,992,134.70
54,841,878.86

1,235,580.33
110,187.50
1,407,195.49
(23,925.53)
(21,357,313.50)
0.00
541,617.83
0.00
0.00
1,000,471.69
23,393,450.48

1,779,806.52
0.00
1,566,867.43
0.00
0.00
17,032.13
339,932.96
666,715.50
(35,968,370.14)
2,992,134.70
54,952,394.85

1,235,580.33
110,187.50
1,407,195.49
0.00
0.00
0.00
541,617.83
0.00
0.00
1,000,471.69
23,393,450.48

(48,883,220.32)
(2,220,171.88)
6,315,830.82
(6,336,817.47)
(34,774.18)
3,364,751.95

2,169,975.72
(35,565,164.72)
0.00
0.00
(3,169,664.32)
(3,028,875.46)

(48,883,220.32)
(2,220,171.88)
6,315,830.82
(6,336,817.47)
(145,869.30)
3,364,751.95

2,169,975.72
(35,565,164.72)
0.00
0.00
(3,169,664.32)
(3,028,875.46)

(29,869,460.88)
2,404,888.33
(3,530,831.03)
(1,716,412.79)
(25,664,338.59)
(2,992,134.70)
(8,907,921.03)
(37,564,394.32)

23,707,749.38
2,413,925.40
0.00
(1,376,700.07)
8,544,696.41
(1,011,019.64)
(9,013,426.55)
(1,479,749.78)

(29,869,460.88)
2,404,888.33
(3,530,831.03)
(1,717,601.79)
(25,666,106.72)
(2,992,134.70)
(8,907,921.03)
(37,566,162.45)

23,707,749.38
2,413,925.40
0.00
(1,376,700.07)
8,544,696.41
(1,011,019.64)
(9,013,426.55)
(1,479,749.78)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
)
บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ / สอบทานแลว)
งบการเงินรวม (บาท)
2554
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง
เงินสดรับเงินปนผลจากบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553

(271,851.60)
0.00
35,968,370.14
0.00
28,900.00
(2,980,203.37)
32,745,215.17

(7,119,524.32)
124,925.00
0.00
0.00
0.00
(3,625,268.28)
(10,619,867.60)

(271,851.60)
0.00
35,968,370.14
(1,249,925.00)
28,900.00
(2,980,203.37)
31,495,290.17

(7,119,524.32)
124,925.00
0.00
0.00
0.00
(3,625,268.28)
(10,619,867.60)

44,557,766.21
(747,228.75)
75.00
(22,500,000.00)
21,310,612.46
16,491,433.31
57,644,142.31
74,135,575.62

16,657,426.46
(443,544.00)
0.00
0.00
16,213,882.46
4,114,265.08
3,658,151.72
7,772,416.80

44,558,585.18
(747,228.75)
0.00
(22,500,000.00)
21,311,356.43
15,240,484.15
57,644,142.31
72,884,626.46

16,657,426.46
(443,544.00)
0.00
0.00
16,213,882.46
4,114,265.08
3,658,151.72
7,772,416.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว)
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 ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายปโตรเคมีและเคมีภัณฑ และวัสดุอุปกรณสําหรับกรองของเหลวหรือ
ของแข็งตาง ๆ
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
2.1 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามรางรายการยอที่ตองมีในงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

มาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม และตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการ
บัญชี ที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เกี่ยวของ
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด
เพื่อใหขอมูลนั้นเปนปจจุบัน ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณ
ใหม เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว อยางไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดไดแสดงรายการเชนเดียวกับงบการเงิน
ประจําป ดังนั้นการใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควรใชควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด

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

-2สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางบัญชีหลายฉบับ

ซึ่งมีบางฉบับที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานของบริษัทและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวแลว
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 28 (ปรับปรุง 2552)

เงินลงทุนในบริษัทรวม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)

กําไรตอหุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)

งบการเงินระหวางกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)

การดอยคาของสินทรัพย

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)

สินทรัพยไมมีตัวตน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของบริษัทฯ ตามที่บริษัทไดเลือกปฏิบัติแลว (หมายเหตุ 4) และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ไดเปดเผย
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-32.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน และบริษัทฯ ไมไดมีการ
นํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
วันที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ
1 มกราคม 2556
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
1 มกราคม 2556
แลกเปลี่ยนในเงินตราตางประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความ
1 มกราคม 2556
เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ 1 มกราคม 2556
ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทาง
1 มกราคม 2556
ภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
ปจจุบนั บริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดังกลาว
3. หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล
งบการเงินรวมของบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) ไดรวมงบการเงินของ
บริษัทยอย นับตั้งแตวันที่บริษัทฯ มีสวนรวมในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานจนถึงวันที่การควบคุม
สิ้นสุดลงดังตอไปนี้
ประเทศ
สัดสวนการลงทุน (%)
ประเภทธุรกิจ
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
บริษัทยอย
บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส จํากัด
ไทย
99.99
0.00
ระบบสาธารณูปโภค
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีเหมือนกันหรือเหตุการณทางบัญชีที่
คลายกัน
ยอดคงคางและรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอย ยอดกําไรที่คิดระหวางกันกับที่ยังไมไดเกิดขึ้นของบริษัทฯ
กับสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยไดตัดออกในงบการเงินรวมแลว

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

-44. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและการประมาณการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและ/หรือเพิ่มเติมขึ้นใหมจากการที่บริษัทฯ ไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และ
มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง ที่ผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ที่มี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
4.2 การนําเสนองบการเงิน
บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงินภายใตขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม งบการเงินประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหตองรวมตนทุนที่ประมาณในเบื้องตนสําหรับการรื้อ การขน
ยาย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย ซึ่งเปนภาระผูกพันของบริษัทและเปนสวนหนึ่งของราคาทุน ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ และกําหนดใหตองคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสวนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละสวนแยกตางหากจาก
กัน เมื่อสวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยนั้น นอกจากนี้ยังกําหนด
ใหตองทบทวนอายุการใหประโยชนของมูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี บริษัทฯ
ไดประเมินผลกระทบจากการใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาวแลว ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอที่ดิน อาคารและ
อุปกรณของบริษัทฯ

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-54.4 ผลประโยชนของพนักงาน
บริษัทฯ จัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังการเลิกจาง เพื่อจายใหแกพนักงานเปนไปตามกฏหมายแรงงานไทย มูลคา
ปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานไดถูกรับรูรายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ภายใตสมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ
ในอนาคต ที่บริษัทฯ กําหนดขึ้นอยางเหมาะสม สมมติฐานที่ใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชนของพนักงานสุทธิประจําป
ไดรวมถึงอัตราสวนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลง
ในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงานสุทธิในทุกป บริษัทฯ ไดมีการทบทวน
อัตราสวนลดที่เหมาะสม ซึ่งสะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํามาใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจาย
ในอนาคตที่คาดวาจะตองจายใหกับพนักงาน ในการประเมินอัตราสวนลดที่เหมาะสมบริษัทฯ จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ย
ของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจายในสกุลเงินที่ไดรับประโยชน
สมมติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณสรุปผลประโยชนพนักงาน สรุปไวดังนี้
อัตราคิดลด

รอยละ 4.0490 ตอป

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

ผันแปรตามอายุพนักงาน

อัตราการตาย

อัตราตามตารางมรณะไทยป 2551 แยกเกณฑตาม
เพศชายและเพศหญิง

5. ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก
ในระหวางงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนพนักงาน
มาใช เพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพ บริษัทฯ จึงนําภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมาปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวด
ของป 2554 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวมาใช ทําใหงบการเงินสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2554 มีกําไรสะสมตนงวดลดลง 4.36 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นดวยจํานวนเดียวกัน ดังนี้

ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
(
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-6งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

(บาท)

กิจการ (บาท)

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

127,261,190.20

56,081,050.12

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

(4,360,321.00)
122,900,869.20

(4,360,321.00)
51,720,729.12

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
เงินสด

2,903.25

17,146.00

2,903.25

17,146.00

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

3,855,182.94

1,020,241.62

3,825,482.94

1,020,241.62

เงินฝากธนาคารออมทรัพย

5,277,489.43

6,606,754.69

4,056,240.27

6,606,754.69

เงินฝากธนาคารประจํา

25,000,000.00

0.00

25,000,000.00

0.00

ตั๋วแลกเงินธนาคาร
รวม

40,000,000.00
74,135,575.62

50,000,000.00
57,644,142.31

40,000,000.00
72,884,626.46

50,000,000.00
57,644,142.31

7. ลูกหนี้การคา - สุทธิ ประกอบดวย
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางรับ
ลูกหนี้ยังไมครบกําหนดชําระ

74,898,878.28

88,655,442.54

90,191,867.66

30,431,885.60

3,421,081.58

384,374.47

3,208.01

224,159.06

202,346.10

138,299.64

รวม

168,717,381.63

119,834,161.31

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(78,379.64)
168,639,001.99

(78,379.64)
119,755,781.67

ลูกหนี้เกินกําหนดชําระ
- นอยกวา 3 เดือน
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป

ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
(
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8. สินคาคงเหลือ - สุทธิ ประกอบดวย
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
สินคาสําเร็จรูป

97,767,002.67

104,206,521.32

สินคาระหวางทาง

14,538,489.68

5,878,799.15

112,305,492.35

110,085,320.47

(538,914.48)

(538,914.48)

111,766,577.87

109,546,405.99

รวม
หัก คาเผื่อการลดมูลคาสินคาสําเร็จรูป
สุทธิ
9. เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน ประกอบดวย

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
เงินฝากธนาคารประจํา

63,561,848.90

63,289,997.30

ตั๋วแลกเงินธนาคาร

35,000,000.00

35,000,000.00

98,561,848.90

98,289,997.30

รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินฝากประจําและตั๋วแลกเงินกับธนาคาร
หลายแหง จํานวน 98 ลานบาท ค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13) และ
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา (หมายเหตุ 20)

ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
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-810. เงินลงทุนในบริษัทรวม ประกอบดวย
ชื่อบริษัท

บริษัท บางจากไบโอ
ฟูเอล จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจําหนาย
ไบโอดีเซล

ลักษณะความ

ทุนจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุน

สัมพันธ

(บาท)

(รอยละ)

ผูถือหุนและ
กรรมการรวม

281,500,000.00

เงินลงทุน (บาท)
วิธีสวนไดเสีย

วิธีราคาทุน

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2554

2553

2554

2553

2554

2553

30.00

30.00

174,289,828.14

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

สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ มีเงินปนผลรับจากบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด จํานวน 35.97 ลานบาท (หุนสามัญ 844,498 หุน หุนละ 42.59 บาท)
งบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทรวมดังกลาวขางตนที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม
ไดผานการสอบทานและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นแลว ตามลําดับ
11. เงินลงทุนในบริษัทยอย ประกอบดวย
จดทะเบียน
ชื่อบริษัท
บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ระบบสาธารณูปโภค

สัดสวนเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(รอยละ)

วิธีราคาทุน

ทุนชําระแลว

ในประเทศ
(บาท)
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
ไทย
1,250,000.00
99.99
0.00
1,249,925.00
0.00

วันที่ 8 เมษายน 2554 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอย บริษัทยอยดังกลาวมีทนุ จดทะเบียน 5 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุน
รอยละ 99 (หุนสามัญ 49,997 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท) วัตถุประสงคเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค ปจจุบันบริษัทยอยดังกลาวยังไมมีรายไดจากการดําเนินงาน
งบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ของบริษทั ยอยที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว
ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
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12. อุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (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

0.00

626,197.32

0.00

0.00

2,354,006.05

2,980,203.37

จําหนาย

0.00

(294,481.22)

(7,009.35)

0.00

0.00

(301,490.57)

3,165,397.81

7,339,468.54

615,903.58

17,143,314.38

2,354,006.05

30,618,090.36

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

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 6 เดือน

313,938.07

355,969.70

30,134.13

1,079,764.62

0.00

1,779,806.52

0.00

(248,550.09)

(7,008.35)

0.00

0.00

(255,558.44)

683,234.10

4,568,280.05

415,105.41

11,656,609.39

0.00

17,323,228.95

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 30 มิถุนายน 2554

2,482,163.71

2,771,188.49

200,798.17

5,486,704.99

2,354,006.05

13,294,861.41

กอสราง

สินทรัพย - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
คาเสื่อมราคาสะสม

คาเสื่อมราคาสวนที่
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
มูลคาสินทรัพย - สุทธิ ตามบัญชี

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)
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13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

33,317,730.91

21,639,698.07

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

60,000,000.00

60,000,000.00

เจาหนี้ธนาคารทรัสตรีซีท

92,089,094.12

57,752,386.61

185,406,825.03

139,392,084.68

รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารสองแหง จํานวน 40 ลานบาท แหงแรกวงเงิน
20 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป แหงที่สองวงเงิน 20 ลานบาท แบงเปนวงเงิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
รอยละตั๋วแลกเงิน บวก 1.25 ตอป และวงเงิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นกับธนาคารสองแหง จํานวนเงิน 60 ลานบาท โดยออก
ตั๋วสัญญาใชเงิน 1) จํานวน 50 ลานบาท ครบกําหนดชําระเดือนกรกฎาคม 2554 อัตราดอกเบี้ยแบงเปนจํานวน 25 ลานบาท
แรกอัตราดอกเบี้ยรอยละตั๋วแลกเงิน 6 เดือน บวก 1.125 ตอป และจํานวน 25 ลานบาทที่เหลือ อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR
และ 2) จํานวน 10 ลานบาท ครบกําหนดชําระเดือนกันยายน 2554 อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ตอป
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมเพื่อนําเขาสินคาจากตางประเทศกับธนาคารหลายแหง จํานวน
170 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ณ วันที่กูยืม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมดังกลาว ค้ําประกันโดยเงินฝากประจําและตั๋วแลกเงินธนาคาร (หมายเหตุ 9) และ
กรรมการบริษัท

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)
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14. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ ประกอบดวย
1) หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินไมรวมดอกเบี้ยจายในอนาคต มีดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
เจาหนี้ตามสัญญาเชา
รวม
หัก สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

278,700.00

682,270.00

2,652,278.21

2,995,936.96

2,930,978.21

3,678,206.96

(1,025,837.71)

(1,341,744.91)

1,905,140.50

2,336,462.05

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยานพาหนะราคาทุน 6.51 ลานบาท และ 6.14
ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ อยูในระหวางจายชําระแกเจาหนี้ตามสัญญาเชาดังกลาวขางตน
2) จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายสินทรัพยสัญญาเชาการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
ภายใน 1 ป

1,178,190.00

1,526,926.00

เกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป

1,728,648.00

1,811,148.00

เกิน 3 ป แตไมเกิน 5 ป

360,135.00

792,297.00

3,266,973.00

4,130,371.00

หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาการเงิน

(335,994.79)

(452,164.04)

มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

2,930,978.21

3,678,206.96

รวม

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 12 15. การจัดสรรกําไรสะสม
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
16. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2553 30 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2553
เงินสด

2,903.25

3,414.00

2,903.25

3,414.00

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

3,855,182.94

1,330,118.40

3,825,482.94

1,330,118.40

เงินฝากธนาคารออมทรัพย

5,277,489.43

6,438,884.40

4,056,240.27

6,438,884.40

เงินฝากธนาคารประจํา

25,000,000.00

0.00

25,000,000.00

0.00

ตั๋วแลกเงินธนาคาร

40,000,000.00

0.00

40,000,000.00

0.00

74,135,575.62

7,772,416.80

72,884,626.46

7,772,416.80

รวม

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)
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17. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
สวนหนึ่งในทรัพยสิน หนี้สิน รายไดและคาใชจายของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวของกันรายการที่เกี่ยวของกันดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา และเกณฑตามที่ตกลงระหวางกัน มีรายละเอียดดังนี้
17.1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

รายการคา

นโยบายการกําหนดราคา

บุคคลที่เกี่ยวของกัน
นายกิตติ ชีวะเกตุ

กรรมการและผูถือหุน

การค้ําประกัน

ไมคิดคาธรรมเนียมบริการ

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส

กรรมการและผูถือหุน

การค้ําประกัน

ไมคิดคาธรรมเนียมบริการ

บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส จํากัด

บริษัทยอย

- ไมมี -

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

บริษัทรวมและ

รายไดจากการขายสินคา

ราคาตลาด

ซื้อสินคา

ราคาตลาด

รายไดจากการขายสินคา

ราคาตลาด

ซื้อสินคา

ราคาตลาด

คาจางกอสรางสินทรัพยถาวร

ราคาตลาด

คาเชาโกดังสินคา

เดือนละ 0.13 ลานบาท

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

กรรมการรวมกัน

บริษัท เคแอนดเอ็น คอมเมอรเชียล
จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการเปน
กรรมการของบริษัทดังกลาว

บริษัท แอพไพลแอนซ เทคโนโลยี่

กรรมการรวมกัน

ซัพพลายส จํากัด
หางหุนสวนสามัญ พี แอนด พี

ญาติสนิทของกรรมการเปน
หุนสวนของกิจการดังกลาว

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 กรรมการบริษัทฯ ไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท แอพไพลแอนซ เทคโนโลยี่
ซัพพลายส จํากัด

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 14 17.2 รายการทรัพยสินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ ดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
สินทรัพยหมุนเวียน - เงินทดรองจาย
บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส จํากัด

111,160.00

0.00

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

0.00

1,570,602.94

บริษัท แอพไพลแอนซ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส จํากัด

0.00

493,133.58

0.00

2,063,736.52

เจาหนี้การคา

รวม
17.3 รายการรายไดและคาใชจายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สําหรับงวด 3 เดือน
2554

2553

สําหรับงวด 6 เดือน
2554

2553

รายไดจากการขายสินคา
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

0.00

2,697,151.30

0.00

7,741,456.10

บริษัท เค แอนด เอ็น คอมเมอรเชียล จํากัด

0.00

165,000.00

0.00

380,500.00

0.00

2,862,151.30

0.00

8,121,956.10

903,778.00

1,529,185.82

4,240,175.40

6,612,711.75

0.00

197,910.00

0.00

197,910.00

903,778.00

1,727,095.82

4,240,175.40

6,810,621.75

382,105.26

382,105.26

764,210.52

764,210.52

รวม
ซื้อสินคา
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
บริษัท แอพไพลแอนซ เทคโนโลยี่
ซัพพลายส จํากัด

รวม
คาใชจายในการบริหาร (คาเชาโกดังสินคา)
หางหุนสวนสามัญ พี แอนด พี

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 15 17.4 รายการซื้อสินทรัพยถาวรกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สําหรับงวด 3 เดือน
2554

สําหรับงวด 6 เดือน

2553

2554

2553

อุปกรณ
บริษัท แอพไพลแอนซ เทคโนโลยี่

0.00

ซัพพลายส จํากัด

0.00

0.00

318,724.00

18. คาใชจายตามลักษณะของคาใชจายที่สําคัญ มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สําหรับงวด 3 เดือน
2554

สําหรับงวด 6 เดือน

2553

2554

2553

การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ

(8,368,297.44)

(15,758,812.68)

6,439,518.65

(37,432,548.56)

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

4,734,510.36

3,664,793.07

9,307,763.41

6,881,688.60

คาเสื่อมราคา

812,066.39

632,319.67

1,779,806.52

1,235,580.33

คานายหนาขายสินคา

439,596.00

797,634.58

759,345.00

2,188,971.79

คาตอบแทนกรรมการ

545,000.00

505,000.00

1,050,000.00

925,000.00

คาตอบแทนผูบริหาร

3,817,004.25

3,145,923.25

7,619,971.25

6,277,179.50

19. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ
ไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันความเสี่ยง ซึ่งสัญญาดังกลาว
มีอายุไมเกินหนึ่งป
บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังนี้
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

19,200.86

129,641.15

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

นางสาวนิลรัตน จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
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)

30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ธนาคารทรัสตรีซีทในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

2,110,632.00

1,481,817.00

เจาหนี้ธนาคารทรัสตรีชีทในสกุลเงินยูโร

80,370.00

0.00

เจาหนี้ธนาคารทรัสตรีซีทในสกุลเงินเยน

60,388,532.00

34,363,480.00

439,946.24

686,961.30

เจาหนี้การคาในสกุลเงินยูโร

70,141.32

105,419.22

เจาหนี้การคาในสกุลเงินเยน

0.00

49,729,204.00

เจาหนี้การคาในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนตอบาท
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

30.125 - 31.13

29.97 - 30.93

1,003,448.00

1,001,376.28

สกุลเงินยูโร

43.95 - 44.17

39.56 - 40.08

115,564.32

174,013.76

สกุลเงินเยน

0.3717 - 0.3726

0.3683

14,908,069.00

34,363,480.00

20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา
20.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการพื้นที่อาคารสํานักงานกับผูใหเชาหลายราย โดยจายคาเชาและ
คาบริการเดือนละประมาณ 0.15 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระ
ที่จะตองจายคาเชาจนครบกําหนดสัญญา จํานวน 3.45 ลานบาท และ 3.92 ลานบาท ตามลําดับ
20.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาโกดังสินคา 2 แหง คาเชาเดือนละ 0.16 ลานบาท สัญญามีกําหนด 3 ป ณ วันที่
30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระจายคาเชาจนครบสัญญา จํานวน 2.78 ลานบาท
และ 2.54 ลานบาท ตามลําดับ
20.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาถังเก็บสารเคมี คาเชาเดือนละ 0.93 ลานบาท สัญญาดังกลาวมีกําหนด 3 ป
เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2552 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไดบอกเลิกสัญญาเชาดังกลาวแลว โดยมี
ผลบังคับในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระจายคาเชาจนครบสัญญาจํานวน
4.63 ลานบาท
20.4 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินคาและจางผูรับเหมา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จํานวน 0.68 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา และจํานวน 5.92 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 0.65 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และ
จํานวน 7.45 ลานบาท
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20.5 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอรออฟเครดิต ซึ่งเกี่ยวของกับการซื้อสินคากับธนาคารสองแหงคงเหลือดังนี้
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินยูโร

203,730.00

118,600.00

0.00

174,013.76

20.6 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใหธนาคารหลายแหง ออกหนังสือค้ําประกันคุณภาพสินคาใหกับลูกคา
บางราย และค้ําประกันภาษีอากรในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม
2553 รวมจํานวนเงินประมาณ 34.74 ลานบาท และ 41.15 ลานบาท ตามลําดับ หนังสือค้ําประกันดังกลาว ค้ําประกัน
โดย เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) และกรรมการบริษัท
21. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554
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