บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสด
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สําหรับงวด 3 เดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มี นาคม 2554 และ 2553 ของบริ ษ ทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้น ท์ แอนด์ เคมิ คลั ส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้สอบทาน
งบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 ของบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ ง
ซึ่งได้รวมอยูใ่ นงบการเงินระหว่างกาลนี้ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย คิดเป็ นร้อยละ 26.85 ของ
ยอดสิ นทรั พย์รวม ณ วันที่ 31 มี นาคม 2554 ส่ วนแบ่งกําไรสุ ทธิ จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สําหรั บงวด
3 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 คิดเป็ นร้ อยละ 9.58 และร้ อยละ 7.21 ของรายได้รวม
ตามลําดับ งบการเงินของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานการสอบ
ทานของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น และการรายงานของข้าพเจ้าในส่ วนที่เกี่ยวข้องกัน จํานวนเงินของรายการต่าง ๆ
ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้ถือตามรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปเกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่ ง
กําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานสอบทานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างพอประมาณว่างบการเงิน
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัด โดยส่ วนใหญ่ใช้
วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึ งให้ความเชื่ อมัน่ น้อย
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่อาจแสดงความเห็ นต่อ
งบการเงินที่สอบทานได้
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงิ นดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปจากการสอบทานของข้าพเจ้า

-2ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์
จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่ อนไข ตาม
รายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบเฉพาะกิ จการที่ขา้ พเจ้าได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว
ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงาน
ตามที่อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2 และ 3 ในระหว่างงวด 3 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯ ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งออก
โดยสภาวิ ชาชี พบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ถือ ปฏิ บตั ิ กับงบการเงิ นสําหรั บรอบและเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลนี้ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ สํา หรั บ งวด 3 เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2553 และ
งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 ที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบได้แสดงรู ปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงิ นที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 10 พฤษภาคม 2554

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2554

31 ธันวาคม 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2554

(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุ งใหม่)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

57,783,719.83

57,644,142.31

57,783,719.83

57,644,142.31

ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

6

139,767,982.11

119,755,781.67

139,767,982.11

119,755,781.67

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

7

96,290,115.80

109,546,405.99

96,290,115.80

109,546,405.99

9

35,968,370.14

0.00

35,968,370.14

0.00

รายได้คา้ งรับ

6,336,817.47

0.00

6,336,817.47

0.00

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า

1,423,523.20

13,727,336.70

1,423,523.20

13,727,336.70

อื่น ๆ

4,419,092.72

3,213,499.21

4,419,092.72

3,213,499.21

341,989,621.27

303,887,165.88

341,989,621.27

303,887,165.88

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินปันผลค้างรับ

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน

8

98,391,780.84

98,289,997.30

98,391,780.84

98,289,997.30

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

9

167,709,014.04

182,231,627.08

111,051,487.00

111,051,487.00

อุปกรณ์ - สุ ทธิ

10

11,385,726.12

12,140,396.69

11,385,726.12

12,140,396.69

5,239,627.03

5,160,390.30

5,239,627.03

5,160,390.30

282,726,148.03

297,822,411.37

226,068,620.99

226,642,271.29

624,715,769.30

601,709,577.25

568,058,242.26

530,529,437.17

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2554

31 ธันวาคม 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2554

(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุ งใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

11

133,665,317.25

139,392,084.68

133,665,317.25

139,392,084.68

59,184,256.14

65,137,698.42

59,184,256.14

65,137,698.42

1,184,493.34

1,341,744.91

1,184,493.34

1,341,744.91

13,024,333.73

8,059,799.33

13,024,333.73

8,059,799.33

เงินรับล่วงหน้าค่าขายสิ นค้า

5,211,630.61

8,558,506.58

5,211,630.61

8,558,506.58

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

7,088,779.83

5,507,791.87

7,088,779.83

5,507,791.87

อื่น ๆ

3,287,101.22

4,678,487.62

3,287,101.22

4,678,487.62

222,645,912.12

232,676,113.41

222,645,912.12

232,676,113.41

2,101,197.39

2,336,462.05

2,101,197.39

2,336,462.05

4,693,678.50

4,360,321.00

4,693,678.50

4,360,321.00

6,794,875.89

6,696,783.05

6,794,875.89

6,696,783.05

229,440,788.01

239,372,896.46

229,440,788.01

239,372,896.46

เจ้าหนี้การค้า
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

12

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ

12

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2554

31 ธันวาคม 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2554

(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุ งใหม่)

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 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

8,542,382.68

6,169,337.00

8,542,382.68

6,169,337.00

153,466,124.02

122,900,869.20

96,808,596.98

51,720,729.12

395,274,981.29

362,336,680.79

338,617,454.25

291,156,540.71

624,715,769.30

601,709,577.25

568,058,242.26

530,529,437.17

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผล
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

13
13

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
2554
2553
215,756,879.11
156,609,261.90
(186,442,525.67) (132,642,882.78)
29,314,353.44
23,966,379.12

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553
215,756,879.11
156,609,261.90
(186,442,525.67) (132,642,882.78)
29,314,353.44
23,966,379.12

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

0.00
2,127,330.56
(5,956,859.81)
(11,285,157.41)
(671,287.20)
11,452,448.96
19,632,854.22
(2,512,103.71)
17,120,750.51

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

0.00
2,127,330.56
(5,956,859.81)
(11,285,157.41)
(671,287.20)
0.00
8,180,405.26
(2,512,103.71)
5,668,301.55

0.22
150,000,000

0.14
120,000,000

0.32
150,000,000

0.05
120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก

ส่ วนเกิน

หมายเหตุ และเรี ยกชําระแล้ว

มูลค่าหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

กําไรสะสม

ส่ วนของ

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุน้ รวม

120,000,000.00

0.00

4,550,000.00

35,746,797.72

160,296,797.72

0.00

0.00

0.00

17,120,750.51

17,120,750.51

120,000,000.00

0.00

4,550,000.00

52,867,548.23

177,417,548.23

30,000,000.00

83,266,474.59

0.00

0.00

113,266,474.59

เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล

0.00

0.00

0.00

(15,000,000.00)

(15,000,000.00)

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

91,012,978.97

91,012,978.97

สํารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

1,619,337.00

(1,619,337.00)

0.00

150,000,000.00

83,266,474.59

6,169,337.00

127,261,190.20

366,697,001.79

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

122,900,869.20

362,336,680.79

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

32,938,300.50

32,938,300.50

สํารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

2,373,045.68

(2,373,045.68)

0.00

150,000,000.00

83,266,474.59

8,542,382.68

153,466,124.02

395,274,981.29

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 3 เดือน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 9 เดือน
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

4

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 3 เดือน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก

ส่ วนเกิน

หมายเหตุ และเรี ยกชําระแล้ว

มูลค่าหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ส่ วนของ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุน้ รวม

120,000,000.00

0.00

4,550,000.00

40,313,647.07

164,863,647.07

0.00

0.00

0.00

5,668,301.55

5,668,301.55

120,000,000.00

0.00

4,550,000.00

45,981,948.62

170,531,948.62

30,000,000.00

83,266,474.59

0.00

0.00

113,266,474.59

เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล

0.00

0.00

0.00

(15,000,000.00)

(15,000,000.00)

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

26,718,438.50

26,718,438.50

สํารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

1,619,337.00

(1,619,337.00)

0.00

150,000,000.00

83,266,474.59

6,169,337.00

56,081,050.12

295,516,861.71

0.00

0.00

0.00

(4,360,321.00)

(4,360,321.00)

150,000,000.00

83,266,474.59

6,169,337.00

51,720,729.12

291,156,540.71

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

47,460,913.54

47,460,913.54

สํารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

2,373,045.68

(2,373,045.68)

0.00

150,000,000.00

83,266,474.59

8,542,382.68

96,808,596.98

338,617,454.25

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 3 เดือน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 9 เดือน
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

4

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 3 เดือน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
2554
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
รายได้เงินปั นผล
ค่าเสื่ อมราคา
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ส่ วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
ประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า
รายได้คา้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสิ นค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553

38,014,496.24

19,632,854.22

52,537,109.28

8,180,405.26

0.00
967,740.13
(673,394.08)
(21,445,757.10)
13,304.94
422,619.67
333,357.50
1,439,917.60
19,072,284.90

0.00
603,260.66
(837,535.75)
(11,452,448.96)
0.00
0.00
0.00
403,610.77
8,349,740.94

(35,968,370.14)
967,740.13
(673,394.08)
0.00
13,304.94
422,619.67
333,357.50
1,439,917.60
19,072,284.90

0.00
603,260.66
(837,535.75)
0.00
0.00
0.00
0.00
403,610.77
8,349,740.94

(20,012,200.44)
13,256,290.19
12,303,813.50
(6,336,817.47)
(1,600,331.91)
(107,118.00)

88,875,653.52
(18,193,740.55)
0.00
0.00
(2,052,707.24)
(1,929,816.44)

(20,012,200.44)
13,256,290.19
12,303,813.50
(6,336,817.47)
(1,600,331.91)
(107,118.00)

88,875,653.52
(18,193,740.55)
0.00
0.00
(2,052,707.24)
(1,929,816.44)

(5,865,530.46)
1,580,987.96
(3,346,875.97)
(1,391,386.40)
7,553,115.90
(1,439,917.60)
(111,661.34)
6,001,536.96

(15,598,731.72)
3,362,872.97
0.00
(3,308,773.18)
59,504,498.30
(414,158.72)
(85,507.82)
59,004,831.76

(5,865,530.46)
1,580,987.96
(3,346,875.97)
(1,391,386.40)
7,553,115.90
(1,439,917.60)
(111,661.34)
6,001,536.96

(15,598,731.72)
3,362,872.97
0.00
(3,308,773.18)
59,504,498.30
(414,158.72)
(85,507.82)
59,004,831.76

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

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
2554
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553

(101,783.54)
28,900.00
(255,274.50)
(328,158.04)

934,925.68
0.00
(1,017,625.89)
(82,700.21)

(101,783.54)
28,900.00
(255,274.50)
(328,158.04)

934,925.68
0.00
(1,017,625.89)
(82,700.21)

(5,141,285.17)
(392,516.23)
(5,533,801.40)
139,577.52
57,644,142.31
57,783,719.83

(53,964,900.68)
(221,772.00)
(54,186,672.68)
4,735,458.87
3,658,151.72
8,393,610.59

(5,141,285.17)
(392,516.23)
(5,533,801.40)
139,577.52
57,644,142.31
57,783,719.83

(53,964,900.68)
(221,772.00)
(54,186,672.68)
4,735,458.87
3,658,151.72
8,393,610.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
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
ั ฑ์ และวัสดุอุปกรณ์สาํ หรับกรองของเหลวหรื อ
1.3 บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ของแข็งต่าง ๆ
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
2.1 งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นตามร่ างรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

มาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน ภายใต้ขอ้ กําหนดของมาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ และตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
เพื่อให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นปัจจุบนั ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์
ใหม่ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดได้แสดงรายการเช่นเดียวกับงบการเงิน
ประจําปี ดังนั้นการใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรใช้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานรายงานทางบัญชีหลายฉบับ
ซึ่ งมีบางฉบับที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของบริ ษทั และมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 บริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว
ดังต่อไปนี้

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

-2มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)

การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)

สิ นค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)

รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19

ผลประโยชน์พนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)

ต้นทุนการกูย้ มื

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)

กําไรต่อหุน้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)

งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของบริ ษทั ฯ ตามที่บริ ษทั ได้เลือกปฏิบตั ิแล้ว (หมายเหตุ 3) และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เปิ ดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั และบริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการ
นํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-3มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2556

เรื่ อง
ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

1 มกราคม 2556

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

1 มกราคม 2556

แลกเปลี่ยนในเงินตราต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความ

1 มกราคม 2556

เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21

ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่

1 มกราคม 2556

ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทาง

1 มกราคม 2556

ภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดังกล่าว
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและการประมาณการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและ/หรื อเพิ่มเติมขึ้นใหม่จากการที่บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุ ง ที่ผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ที่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 การนําเสนองบการเงิน
บริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องการนําเสนองบการเงินภายใต้ขอ้ กําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุ งใหม่ งบการเงินประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-43.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552) กําหนดให้ตอ้ งรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสําหรับการรื้ อ การขน
ย้าย และการบูรณะสถานที่ต้งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของบริ ษทั และเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุน ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และกําหนดให้ตอ้ งคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละส่ วนแยกต่างหากจาก
กัน เมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สําคัญ เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั นอกจากนี้ยงั กําหนด
ให้ตอ้ งทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของมูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบบัญชี บริ ษทั ฯ
ได้ประเมินผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวแล้ว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ฯ
3.3 ผลประโยชน์ของพนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตามกฏหมายแรงงานไทย มูลค่า
ปัจจุบนั ของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคต ที่บริ ษทั ฯ กําหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุ ทธิประจําปี
ได้รวมถึงอัตราส่ วนลด อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลง
ในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุ ทธิในทุกปี บริ ษทั ฯ ได้มีการทบทวน
อัตราส่ วนลดที่เหมาะสม ซึ่ งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของกระแสเงินสดจ่าย
ในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กบั พนักงาน ในการประเมินอัตราส่ วนลดที่เหมาะสมบริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ย
ของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์
สมมติฐานทางสถิติที่สาํ คัญที่ใช้ในการคํานวณสรุ ปผลประโยชน์พนักงาน สรุ ปไว้ดงั นี้
อัตราคิดลด

ร้อยละ 4.0490 ต่อปี

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

ผันแปรตามอายุพนักงาน

อัตราการตาย

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์ตาม
เพศชายและเพศหญิง

4. ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
ในระหว่างงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงาน
มาใช้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสภาวิชาชีพ บริ ษทั ฯ จึงนําภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมาปรับปรุ งกับกําไรสะสมต้นงวด
ของปี 2554 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวมาใช้ ทําให้งบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2554 มีกาํ ไรสะสมต้นงวดลดลง 4.36 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นด้วยจํานวนเดียวกัน ดังนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
รวม
6. ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ ประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
ผลต่าง
0.00
4,360,321.00
4,360,321.00
127,261,190.20 122,900,869.20
(4,360,321.00)
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
ผลต่าง
0.00
4,360,321.00
4,360,321.00
56,081,050.12
51,720,729.12
(4,360,321.00)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
10,443.00
17,146.00
494,446.31
1,020,241.62
7,060,488.05
6,606,754.69
50,218,342.47
50,000,000.00
57,783,719.83
57,644,142.31
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งรับ
ลูกหนี้ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ
ลูกหนี้เกินกําหนดชําระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

84,242,433.70

88,655,442.54

42,750,869.56
12,447,504.38
294,374.47
111,179.64
139,846,361.75
(78,379.64)
139,767,982.11

30,431,885.60
384,374.47
224,159.06
138,299.64
119,834,161.31
(78,379.64)
119,755,781.67

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

(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)
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7. สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าสําเร็ จรู ป
สุ ทธิ

31 มีนาคม 2554

31 ธันวาคม 2553

89,398,705.23

104,206,521.32

7,430,325.05

5,878,799.15

96,829,030.28

110,085,320.47

(538,914.48)

(538,914.48)

96,290,115.80

109,546,405.99

8. เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2554

31 ธันวาคม 2553

เงินฝากธนาคารประจํา

63,391,780.84

63,289,997.30

ตัว๋ แลกเงินธนาคาร

35,000,000.00

35,000,000.00

98,391,780.84

98,289,997.30

รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจําและตัว๋ แลกเงินกับธนาคาร
หลายแห่ง จํานวน 98 ล้านบาท คํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 11) และ
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า (หมายเหตุ 18)

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-79. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย
ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความ

ทุนจดทะเบียน

สัดส่ วนการถือหุน้

สัมพันธ์

(บาท)

(ร้อยละ)

วิธีส่วนได้เสี ย

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
บริ ษทั บางจากไบโอ
ฟูเอล จํากัด

ผลิตและจําหน่าย

ผูถ้ ือหุน้ และ

ไบโอดีเซล

กรรมการร่ วม

281,500,000.00

รวม

30.00

เงินลงทุน (บาท)
31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

2554

2553

2554

2553

2553
30.00

วิธีราคาทุน

167,709,014.04

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

167,709,014.04

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

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีเงินปั นผลรับจากบริ ษทั บางจากไปโอฟูเอล จํากัด จํานวน 35.97 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 844,498 หุน้ หุน้ ละ 42.59 บาท) ตามมติ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯ ได้รับเงินปั นผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554
งบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวข้างต้นที่นาํ มาจัดทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้ผา่ นการสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นแล้ว

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)
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10. อุปกรณ์ - สุ ทธิ ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ส่ วนปรับปรุ ง

เครื่ องใช้

เครื่ องตกแต่ง

ยานพาหนะ

รวม

อาคาร

สํานักงาน

สํานักงาน

3,165,397.81

7,007,752.44

622,912.93

17,143,314.38

27,939,377.56

ซื้ อเพิ่ม

0.00

255,274.50

0.00

0.00

255,274.50

จําหน่าย

0.00

(128,313.00)

(7,009.35)

0.00

(135,322.35)

3,165,397.81

7,134,713.94

615,903.58

17,143,314.38

28,059,329.71

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

369,296.03

4,460,860.44

391,979.63

10,576,844.77

15,798,980.87

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด 3 เดือน

156,101.81

173,927.06

16,712.46

620,998.80

967,740.13

0.00

(86,109.06)

(7,008.35)

0.00

(93,117.41)

525,397.84

4,548,678.44

401,683.74

11,197,843.57

16,673,603.59

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

2,796,101.78

2,546,892.00

230,933.30

6,566,469.61

12,140,396.69

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

2,639,999.97

2,586,035.50

214,219.84

5,945,470.81

11,385,726.12

สิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
มูลค่าสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ ตามบัญชี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีเครื่ องใช้สาํ นักงานและยานพาหนะ ราคาทุนจํานวน 8.13 ล้านบาท
และ 7.92 ล้านบาท ตามลําดับ คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)
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11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2554

31 ธันวาคม 2553

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

11,664,226.73

21,639,698.07

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร

60,000,000.00

60,000,000.00

เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท

62,001,090.52

57,752,386.61

รวม

133,665,317.25

139,392,084.68

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารสองแห่ง จํานวน 40 ล้านบาท แห่งแรกวงเงิน
20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี แห่งที่สองวงเงิน 20 ล้านบาท แบ่งเป็ นวงเงิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละตัว๋ แลกเงิน บวก 1.25 ต่อปี และวงเงิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นกับธนาคารสองแห่ง จํานวนเงิน 60 ล้านบาท โดยออก
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน 1) จํานวน 50 ล้านบาท ครบกําหนดชําระเดือนพฤษภาคม 2554 อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็ นจํานวน 25
ล้านบาท แรกอัตราดอกเบี้ยร้อยละตัว๋ แลกเงิน 6 เดือน บวก 1.125 ต่อปี และจํานวน 25 ล้านบาทที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ MLR และ 2) จํานวน 10 ล้านบาท ครบกําหนดชําระเดือนมิถุนายน 2554 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ มื เพื่อนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศกับธนาคารหลายแห่ง จํานวน
170 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ณ วันที่กยู้ มื
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ดังกล่าว คํ้าประกันโดยเงินฝากประจําและตัว๋ แลกเงินธนาคาร (หมายเหตุ 8) และ
กรรมการบริ ษทั

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)
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12. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ ประกอบด้วย
1) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
รวม
หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

31 มีนาคม 2554

31 ธันวาคม 2553

460,498.00

682,270.00

2,825,192.73

2,995,936.96

3,285,690.73

3,678,206.96

(1,184,493.34)

(1,341,744.91)

2,101,197.39

2,336,462.05

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยานพาหนะราคาทุน 10.21 ล้านบาท และ 6.14
ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างจ่ายชําระแก่เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น
2) จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสิ นทรัพย์สญ
ั ญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2554

31 ธันวาคม 2553

ภายใน 1 ปี

1,353,196.00

1,526,926.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1,749,273.00

1,811,148.00

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

576,216.00

792,297.00

3,678,685.00

4,130,371.00

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน

(392,994.27)

(452,164.04)

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

3,285,690.73

3,678,206.96

รวม

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 11 13. กําไรต่อหุน้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเป็ นกําไรขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณโดยการหารยอด
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว โดยใช้จาํ นวนหุน้ ที่เปลี่ยนแปลง
จากมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท และปรับย้อนหลังกําไรสุ ทธิต่อหุน้ สําหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2553 ใหม่ ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ก่อนแปลงมูลค่าหุน้

หลังแปลงมูลค่าหุน้

กําไรต่อหุน้

จํานวนหุน้

กําไรต่อหุน้

-

-

0.22

150,000,000

0.14

120,000,000

จํานวนหุน้

สําหรับงวด 3 เดือน
มกราคม - มีนาคม 2554
มกราคม - มีนาคม 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนแปลงมูลค่าหุน้

หลังแปลงมูลค่าหุน้

กําไรต่อหุน้

จํานวนหุน้

กําไรต่อหุน้

จํานวนหุน้

มกราคม - มีนาคม 2554

-

-

0.32

150,000,000

มกราคม - มีนาคม 2553

4.72

1,200,000

0.05

120,000,000

สําหรับงวด 3 เดือน

14. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
เงินสด
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
รวม

31 มีนาคม 2554

31 มีนาคม 2553

10,443.00

4,765.00

494,446.31

670,696.38

7,060,488.05

7,718,149.21

50,218,342.47
57,783,719.83

0.00
8,393,610.59

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 12 -

15. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนหนึ่งในทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกันรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
15.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการค้า

นโยบายการกําหนดราคา

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายกิตติ ชีวะเกตุ

กรรมการและผูถ้ ือหุน้

การคํ้าประกัน

ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริ การ

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส

กรรมการและผูถ้ ือหุน้

การคํ้าประกัน

ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริ การ

บริ ษทั ร่ วมและ

รายได้จากการขายสิ นค้า

ราคาตลาด

ซื้ อสิ นค้า

ราคาตลาด

รายได้จากการขายสิ นค้า

ราคาตลาด

ซื้ อสิ นค้า

ราคาตลาด

ค่าจ้างก่อสร้างสิ นทรัพย์ถาวร

ราคาตลาด

ค่าเช่าโกดังสิ นค้า

เดือนละ 0.13 ล้านบาท

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

กรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เคแอนด์เอ็น คอมเมอร์เชียล
จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ดังกล่าว

บริ ษทั แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่

กรรมการร่ วมกัน

ซัพพลายส์ จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ พี แอนด์ พี

ญาติสนิทของกรรมการเป็ น
หุน้ ส่ วนของกิจการดังกล่าว

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 กรรมการบริ ษทั ฯ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่
ซัพพลายส์ จํากัด

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 13 15.2 รายการทรัพย์สินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

0.00

1,570,602.94

บริ ษทั แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส์ จํากัด

0.00

493,133.58

0.00

2,063,736.52

รวม
15.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554

2553

รายได้จากการขายสิ นค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

0.00

5,044,304.80

บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จํากัด

0.00

215,500.00

0.00

5,259,804.80

3,336,397.40

5,083,525.93

382,105.26

382,105.26

รวม
ซื้ อสิ นค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (ค่าเช่าโกดังสิ นค้า)
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ พี แอนด์ พี
15.4 รายการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554

2553

อุปกรณ์
บริ ษทั แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส์ จํากัด

0.00

318,724.00

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 14 16. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญ มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554

2553

14,807,816.09

(21,673,735.88)

4,239,895.55

3,216,895.53

ค่าเสื่ อมราคา

967,740.13

603,260.66

ค่านายหน้าขายสิ นค้า

319,749.00

1,391,337.41

ค่าตอบแทนกรรมการ

505,000.00

420,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

3,802,967.00

3,131,256.25

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

17. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ อและขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯ
ได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่ งสัญญาดังกล่าว
มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

57,581.74

129,641.15

1,317,536.60

1,481,817.00

เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีชีทในสกุลเงินยูโร

167,091.14

0.00

เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีทในสกุลเงินเยน

39,763,000.00

34,363,480.00

1,134,835.02

686,961.30

เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินยูโร

0.00

105,419.22

เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินเยน

14,908,069.00

49,729,204.00

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีทในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 15 บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา 30.32 - 30.765

29.97 - 30.93

1,526,310.12

1,001,376.28

สกุลเงินยูโร

41.73

39.56 - 40.08

10,000.00

174,013.76

สกุลเงินเยน

0.3680 - 0.3726

0.3683

54,671,069.00

34,363,480.00

18. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า
18.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การพื้นที่อาคารสํานักงานกับผูใ้ ห้เช่าหลายราย โดยจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริ การเดือนละประมาณ 0.15 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีภาระ
ที่จะต้องจ่ายค่าเช่าจนครบกําหนดสัญญา จํานวน 3.47 ล้านบาท และ 3.92 ล้านบาท ตามลําดับ
18.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าโกดังสิ นค้า ค่าเช่าเดือนละ 0.13 ล้านบาท สัญญามีกาํ หนด 3 ปี เริ่ มวันที่ 21
กันยายน 2552 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีภาระจ่ายค่าเช่าจนครบสัญญา
จํานวน 2.18 ล้านบาท และ 2.54 ล้านบาท ตามลําดับ
18.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าถังเก็บสารเคมี ค่าเช่าเดือนละ 0.93 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวมีกาํ หนด 3 ปี
เริ่ มวันที่ 15 ตุลาคม 2552 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ ได้บอกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว โดยมี
ผลบังคับในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีภาระจ่าย
ค่าเช่าจนครบสัญญาจํานวน 1.85 ล้านบาท และ 4.63 ล้านบาท ตามลําดับ
18.4 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อสิ นค้ากับผูข้ ายสองราย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 จํานวน 7.45 ล้านบาท และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 0.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา และจํานวน 7.45 ล้านบาท
18.5 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้ากับธนาคารสองแห่งคงเหลือดังนี้
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

247,274.52

118,600.00

สกุลเงินยูโร

200,340.00

174,013.76

18.6 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารหลายแห่ง ออกหนังสื อคํ้าประกันคุณภาพสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
บางราย และคํ้าประกันภาษีอากรในการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม
2553 รวมจํานวนเงินประมาณ 34.85 ล้านบาท และ 41.15 ล้านบาท ตามลําดับ หนังสื อคํ้าประกันดังกล่าว คํ้าประกัน
โดย เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 8) และกรรมการบริ ษทั
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- 16 19. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
19.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้
ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท จํานวน 150 ล้านหุน้ รวมจํานวน 37.50 ล้านบาท และสํารองตามกฎหมาย จํานวน 2
ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2553 จํานวน 15 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะ
ต้องจ่ายอีกจํานวน 22.50 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลส่ วนที่เหลือดังกล่าวในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
19.2 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย "ชื่อบริ ษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จํากัด (UAC Utilities Co., Ltd.)"
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท โดย
บริ ษทั ฯ มีสดั ส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.99 (หุน้ สามัญ 49,997 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค
20. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
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