บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด")
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ
กิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การ สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วันเดี ย วกัน ของแต่ ล ะปี ของบริ ษ ัท ยูนิ เ วอร์ แ ซล
แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการแสดงความเห็ นต่องบ
การเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ง ซึ่ งได้รวมอยูใ่ นงบการเงินนี้ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตามวิธีส่วนได้เสี ยคิดเป็ นร้อยละ 30.29 และ 25.90 ของยอดสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
2552 ส่ วนแบ่งผลกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 2552 คิดเป็ นร้ อยละ 9.79 และร้ อยละ (0.20) ของรายได้รวม ตามลําดับ งบการเงิ นของบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าว ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น และ
ผลการตรวจสอบของข้าพเจ้าในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับจํานวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้
ถือตามรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีอื่นนั้น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้า
ต้อ งวางแผนและปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ ให้ ไ ด้ค วามเชื่ อ มั่น อย่า งมี เ หตุ ผ ลว่ า งบการเงิ น แสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ทั้งที่เป็ นจํานวนเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที่
กิ จ การใช้แ ละประมาณการเกี่ ย วกับ รายการทางการเงิ น ที่ เ ป็ นสาระสํา คัญ ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูจ้ ัด ทํา ขึ้ น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่า
การตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

-2ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ผลการดํา เนิ นงาน และกระแสเงิ นสด สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันของแต่ ละปี ของบริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล
แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด")
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2552

2553

2552

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

57,644,142.31

3,658,151.72

57,644,142.31

3,658,151.72

ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

6

119,755,781.67

176,366,391.62

119,755,781.67

176,366,391.62

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

7

109,546,405.99

82,024,983.26

109,546,405.99

82,024,983.26

13,727,336.70

0.00

13,727,336.70

0.00

3,213,499.21

4,562,334.54

3,213,499.21

4,562,334.54

303,887,165.88

266,611,861.14

303,887,165.88

266,611,861.14

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน

8

98,289,997.30

31,120,489.39

98,289,997.30

31,120,489.39

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

9

182,231,627.08

106,609,562.65

111,051,487.00

111,176,412.00

อุปกรณ์ - สุ ทธิ

10

12,140,396.69

5,684,724.54

12,140,396.69

5,684,724.54

5,160,390.30

1,599,703.68

5,160,390.30

1,599,703.68

297,822,411.37

145,014,480.26

226,642,271.29

149,581,329.61

601,709,577.25

411,626,341.40

530,529,437.17

416,193,190.75

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
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)
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด")
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ

2553

2552

2553

2552

11

139,392,084.68

128,795,160.40

139,392,084.68

128,795,160.40

65,137,698.42

99,226,000.05

65,137,698.42

99,226,000.05

1,341,744.91

892,357.40

1,341,744.91

892,357.40

เงินรับล่วงหน้าค่าขายสิ นค้า

8,558,506.58

733,165.31

8,558,506.58

733,165.31

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

8,059,799.33

8,878,748.46

8,059,799.33

8,878,748.46

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

5,507,791.87

7,002,195.14

5,507,791.87

7,002,195.14

อื่น ๆ

4,678,487.62

5,124,916.32

4,678,487.62

5,124,916.32

232,676,113.41

250,652,543.08

232,676,113.41

250,652,543.08

2,336,462.05

677,000.60

2,336,462.05

677,000.60

2,336,462.05

677,000.60

2,336,462.05

677,000.60

235,012,575.46

251,329,543.68

235,012,575.46

251,329,543.68

หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

12

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ

12

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด")
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2552

2553

2552

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน

13

หุน้ สามัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท

150,000,000.00

150,000,000.00

หุน้ สามัญ 1,200,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 100 บาท

120,000,000.00

ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว

120,000,000.00

13

หุน้ สามัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท

150,000,000.00

150,000,000.00

หุน้ สามัญ 1,200,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 100 บาท

120,000,000.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

120,000,000.00

13

83,266,474.59

0.00

83,266,474.59

0.00

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

14

6,169,337.00

4,550,000.00

6,169,337.00

4,550,000.00

ยังไม่ได้จดั สรร

15

127,261,190.20

35,746,797.72

56,081,050.12

40,313,647.07

366,697,001.79

160,296,797.72

295,516,861.71

164,863,647.07

601,709,577.25

411,626,341.40

530,529,437.17

416,193,190.75

กําไรสะสม

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด")
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

4
4

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
2553
767,076,004.91
(649,041,628.06)
118,034,376.85
6,566,305.13
124,600,681.98
(22,958,210.65)
(36,376,145.94)
(1,888,425.00)
(12,457,951.50)
(73,680,733.09)
50,919,948.89
(3,981,115.22)
75,723,063.90
122,661,897.57
(14,528,168.09)
108,133,729.48

2552
706,569,910.65
(581,515,925.03)
125,053,985.62
5,355,380.39
130,409,366.01
(33,923,682.13)
(27,308,891.09)
0.00
(9,814,076.00)
(71,046,649.22)
59,362,716.79
(3,189,597.49)
(1,410,833.27)
54,762,286.03
(16,954,426.60)
37,807,859.43

0.85
127,500,000

0.52
72,083,333

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552
767,076,004.91 706,569,910.65
(649,041,628.06) (581,515,925.03)
118,034,376.85 125,053,985.62
6,542,379.60
5,355,380.39
124,576,756.45 130,409,366.01
(22,958,210.65) (33,923,682.13)
(36,376,145.94) (27,308,891.09)
(1,888,425.00)
0.00
(12,457,951.50)
(9,814,076.00)
(73,680,733.09) (71,046,649.22)
50,896,023.36
59,362,716.79
(3,981,115.22)
(3,189,597.49)
0.00
0.00
46,914,908.14
56,173,119.30
(14,528,168.09) (16,954,426.60)
32,386,740.05
39,218,692.70

0.25
127,500,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

0.54
72,083,333

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด")
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก

ส่ วนเกิน

หมายเหตุ และเรี ยกชําระแล้ว

มูลค่าหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

รวม

ยังไม่ได้จดั สรร

70,000,000.00

0.00

0.00

93,488,938.29

163,488,938.29

เพิ่มทุนหุน้ สามัญ

13

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000,000.00

เงินปั นผลจ่าย

15

0.00

0.00

0.00

(91,000,000.00)

(91,000,000.00)

0.00

0.00

0.00

37,807,859.43

37,807,859.43

0.00

0.00

4,550,000.00

(4,550,000.00)

0.00

120,000,000.00

0.00

4,550,000.00

35,746,797.72

160,296,797.72

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
สํารองตามกฎหมาย

14

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ

13

30,000,000.00

83,266,474.59

0.00

0.00

113,266,474.59

เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล

15

0.00

0.00

0.00

(15,000,000.00)

(15,000,000.00)

0.00

0.00

0.00

108,133,729.48

108,133,729.48

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

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
สํารองตามกฎหมาย

14

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด")
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
หมายเหตุ และเรี ยกชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

รวม

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

70,000,000.00

0.00

0.00

96,644,954.37

166,644,954.37

เพิ่มทุนหุน้ สามัญ

13

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000,000.00

เงินปั นผลจ่าย

15

0.00

0.00

0.00

(91,000,000.00)

(91,000,000.00)

0.00

0.00

0.00

39,218,692.70

39,218,692.70

0.00

0.00

4,550,000.00

(4,550,000.00)

0.00

120,000,000.00

0.00

4,550,000.00

40,313,647.07

164,863,647.07

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
สํารองตามกฎหมาย

14

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ

13

30,000,000.00

83,266,474.59

0.00

0.00

113,266,474.59

เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล

15

0.00

0.00

0.00

(15,000,000.00)

(15,000,000.00)

0.00

0.00

0.00

32,386,740.05

32,386,740.05

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

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
สํารองตามกฎหมาย

14

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด")
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
2553
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
122,661,897.57
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
2,833,734.27
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
329,989.72
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
110,187.50
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(23,925.53)
ส่ วนแบ่งผล(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (75,723,063.90)
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
(229,971.31)
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
534,405.68
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
2,918,788.84
53,412,042.84
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้า
56,610,609.95
สิ นค้าคงเหลือ
(27,631,610.23)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า
(13,727,336.70)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1,348,835.33
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(4,095,092.30)
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
(34,304,967.66)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(1,483,855.32)
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสิ นค้า
7,825,341.27
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(446,428.70)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
37,507,538.48
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
(2,929,336.79)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
(15,347,117.22)
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน
19,231,084.47

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552

54,762,286.03

46,914,908.14

56,173,119.30

3,353,472.72
184,494.58
0.00
0.00
1,410,833.27
(180,864.20)
0.00
2,548,884.70
62,079,107.10

2,833,734.27
329,989.72
110,187.50
0.00
0.00
(229,971.31)
534,405.68
2,918,788.84
53,412,042.84

3,353,472.72
184,494.58
0.00
0.00
0.00
(180,864.20)
0.00
2,548,884.70
62,079,107.10

(65,852,547.11)
20,716,987.20
0.00
(2,726,067.33)
(319,498.86)

56,610,609.95
(27,631,610.23)
(13,727,336.70)
1,348,835.33
(4,095,092.30)

(65,852,547.11)
20,716,987.20
0.00
(2,726,067.33)
(319,498.86)

31,033,526.11
(19,135,923.35)
0.00
3,393,718.09
29,189,301.85
(2,772,309.35)
(15,125,955.54)
11,291,036.96

(34,304,967.66)
(1,483,855.32)
7,825,341.27
(446,428.70)
37,507,538.48
(2,929,336.79)
(15,347,117.22)
19,231,084.47

31,033,526.11
(19,135,923.35)
0.00
3,393,718.09
29,189,301.85
(2,772,309.35)
(15,125,955.54)
11,291,036.96

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

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด")
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
2553
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ลดลง
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552

(67,169,507.91)
124,925.00
289,719.63
(6,297,404.74)
(73,052,268.02)

(11,270,688.57)
(50,669,880.00)
750,000.00
(1,733,157.10)
(62,923,725.67)

(67,169,507.91)
124,925.00
289,719.63
(6,297,404.74)
(73,052,268.02)

(11,270,688.57)
(50,669,880.00)
750,000.00
(1,733,157.10)
(62,923,725.67)

10,483,600.59

98,733,160.83

10,483,600.59

98,733,160.83

0.00
(942,901.04)
113,266,474.59
(15,000,000.00)
107,807,174.14
53,985,990.59
3,658,151.72
57,644,142.31

(23,500,000.00)
(887,088.00)
50,000,000.00
(91,000,000.00)
33,346,072.83
(18,286,615.88)
21,944,767.60
3,658,151.72

0.00
(942,901.04)
113,266,474.59
(15,000,000.00)
107,807,174.14
53,985,990.59
3,658,151.72
57,644,142.31

(23,500,000.00)
(887,088.00)
50,000,000.00
(91,000,000.00)
33,346,072.83
(18,286,615.88)
21,944,767.60
3,658,151.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด")
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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 และมีสาขาซึ่งประกอบด้วย
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
1.3 บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์ และวัสดุอุปกรณ์สาํ หรับกรองของเหลวหรื อ
ของแข็งต่าง ๆ
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดง
รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เรื่ อง กําหนดรายการย่อที่
ต้องมีในงบการเงินของบริ ษทั จํากัด พ.ศ. 2552 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2553 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2553 และฉบับที่ 50/2553 ถึง 55/2553 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553
ในเรื่ องมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2552) และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 32 ฉบับ โดยแบ่งเป็ น 25 ฉบับ ซึ่งใช้แทนฉบับเดิม โดยมีการจัดเรี ยง
เลขระบุฉบับใหม่ให้ตรงกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งบางฉบับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการสําคัญ
และบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการสําคัญบางส่ วน และอีก 7 ฉบับ เป็ นการประกาศใช้ใหม่ รายละเอียดดังนี้
ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
)

-23.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้แทนฉบับเดิม
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วันที่มีผลบังคับใช้
26 พฤษภาคม 2553

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

การนําเสนองบการเงิน

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)

สิ นค้าคงเหลือ

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)

งบกระแสเงินสด

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

1 มกราคม 2554

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)

สัญญาก่อสร้าง

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)

สัญญาเช่า

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)

รายได้

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)

การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

1 มกราคม 2556

และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 1 มกราคม 2556
แลกเปลี่ยนในเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)

ต้นทุนการกูย้ มื

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ

1 มกราคม 2554

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552)

ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)

กําไรต่อหุน้

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)

งบการเงินระหว่างกาล

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

1 มกราคม 2554

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-3มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)

วันที่มีผลบังคับใช้
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2554
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552)

อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3

การรวมธุรกิจ

1 มกราคม 2554

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย

1 มกราคม 2554

(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2552)

และการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552) ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง
2552) ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552) ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552) ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2552) ไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจการ ส่ วนมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ จะเริ่ มนํามาถือปฏิบตั ิในวันที่
มีผลบังคับใช้โดยฝ่ ายบริ หารประเมินแล้วเห็นว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
3.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้ใหม่
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12

ภาษีเงินได้

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19

ผลประโยชน์พนักงาน

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26

การบัญชีและการรายงานโครงการ

1 มกราคม 2554

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 1 มกราคม 2554
ที่เงินเฟ้ อรุ นแรง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6

การสํารวจและประเมินค่าแหล่ง

1 มกราคม 2554

ทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1 มกราคม 2554

สัญญาก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที่ 15

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-4มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 ฉบับที่ 29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ฉบับที่ 6 และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ ส่ วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 และฉบับที่ 19
บริ ษทั ฯ จะเริ่ มนํามาถือปฏิบตั ิในวันที่มีผลบังคับใช้ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างประเมินผลกระทบต่อ
งบการเงิน
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.1.2 รายได้จากการขายสิ นค้า บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้เมื่อมีการส่ งมอบและได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ น
สาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน
3 เดือนนับจากวันที่ฝาก และ ไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
4.3 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ
ประมาณผลขาดทุนขึ้นจากประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนี้ในอดีต ควบคู่กบั การวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหนี้ใน
ปัจจุบนั
4.4 สิ นค้าคงเหลือ
บริ ษทั ฯ แสดงสิ นค้าคงเหลือในราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า
4.5 เงินลงทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม แสดงด้วยราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
4.6 อุปกรณ์
บริ ษทั ฯ แสดงอุปกรณ์ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้อง และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ คิดค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
จํานวนปี
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
5
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
3 และ 5
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
5
ยานพาหนะ
5

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

-54.7 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ ได้สอบทานการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ สูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ตามปกติธุรกิจ หรื อมูลค่าจากการใช้แล้วแต่อย่างใด
จะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่
กรณี ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าก็ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ การด้อยค่าดังกล่าว
ไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป หรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
4.8 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ บันทึกรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วย
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
4.9 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุล ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี้การค้า, เงินฝาก
ธนาคารติดภาระคํ้าประกัน, เงินลงทุนระยะยาว, ลูกหนี้อื่น, เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน,
เจ้าหนี้การค้า, หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเจ้าหนี้อื่น นโยบายและเกณฑ์การรับรู ้และการวัดมูลค่าสําหรับรายการ
ดังกล่าวได้มีการเปิ ดเผยตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
บริ ษทั ฯ บันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ / สัญญาเช่าเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินด้วยราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ที่เช่า หรื อมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึกตาม
ระยะเวลาของสัญญาเช่า

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-64.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว
สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษทั เงินจ่าย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
สํารองเงินบําเหน็จ
ข้อผูกพันตามนโยบายการจ่ายเงินบําเหน็จพนักงานเมื่อครบเกษียณอายุ ซึ่งเงินผลประโยชน์ที่จะให้แก่พนักงาน
เมื่อครบเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานกําหนด บริ ษทั ฯ จะบันทึกในงวดบัญชีที่พนักงานครบเกษียณอายุ
4.12 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิทางภาษีตามที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากร
4.13 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการและการตั้ง
ข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว้
บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็ นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่
ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณการและข้อสมมุติฐานที่อาจมีความเสี่ ยงต่อการปรับปรุ งบัญชีในปี ถัดไปต่อมูลค่า
สิ นทรัพย์ยกไป ณ วันที่ในงบดุล ได้แก่ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ การประมาณการ
ในเรื่ องต่างๆ ได้ถกู เปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตาม
กฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้
สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพือ่ จ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้
อย่างน่าเชื่อถือ หากบริ ษทั ฯ คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรื อบางส่ วน
อย่างแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้อง

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-74.15 กําไรต่อหุน้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเป็ นกําไรขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหารยอด
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว โดยใช้จาํ นวนหุน้ ที่เปลี่ยนแปลง
จากมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท และปรับย้อนหลังกําไรสุ ทธิต่อหุน้ สําหรับปี 2552 ใหม่ ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ก่อนแปลงมูลค่าหุน้

หลังแปลงมูลค่าหุน้

กําไรสุ ทธิต่อหุน้

จํานวนหุน้

กําไรสุ ทธิต่อหุน้

สําหรับปี 2553

-

-

0.85

127,500,000

สําหรับปี 2552

52.45

720,833

0.53

72,083,333

จํานวนหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนแปลงมูลค่าหุน้

หลังแปลงมูลค่าหุน้

กําไรสุ ทธิต่อหุน้

จํานวนหุน้

กําไรสุ ทธิต่อหุน้

สําหรับปี 2553

-

-

0.25

127,500,000

สําหรับปี 2552

54.41

720,833

0.54

72,083,333

จํานวนหุน้

5. ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
เงินสด

2552

17,146.00

9,657.00

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

1,020,241.62

531,737.40

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์

6,606,754.69

3,116,757.32

50,000,000.00

0.00

57,644,142.31

3,658,151.72

ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
รวม

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-85.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่าลีสซิ่งยานพาหนะจํานวน 4.07 ล้านบาท โดยจ่ายชําระเงินเริ่ มแรกแล้ว จํานวน 1.02 ล้านบาท
ส่ วนที่เหลือแสดงไว้เป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
6. ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553

2552

88,655,442.54

130,228,256.32

30,431,885.60

37,935,212.10

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

384,374.47

591,392.64

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน

224,159.06

0.00

- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป

138,299.64

7,689,910.20

119,834,161.31

176,444,771.26

(78,379.64)

(78,379.64)

119,755,781.67

176,366,391.62

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งรับ
ลูกหนี้ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ
ลูกหนี้เกินกําหนดชําระ
- น้อยกว่า 3 เดือน

รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-97. สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าสําเร็ จรู ป
สุ ทธิ

2553

2552

104,206,521.32

73,956,191.34

5,878,799.15

8,497,518.90

110,085,320.47

82,453,710.24

(538,914.48)

(428,726.98)

109,546,405.99

82,024,983.26

8. เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553

2552

เงินฝากธนาคารประจํา

63,289,997.30

31,120,489.39

ตัว๋ แลกเงินธนาคาร

35,000,000.00

0.00

98,289,997.30

31,120,489.39

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจําและตัว๋ แลกเงินกับธนาคารหลายแห่ง จํานวน 98
ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลําดับ คํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 11)
และภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า (หมายเหตุ 22)

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 10 9. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย
ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความ

ทุนจดทะเบียน

สัดส่ วนการถือหุน้

สัมพันธ์

(บาท)

(ร้อยละ)
2553

บริ ษทั ไทย ไซเบอร์
อินโฟ จํากัด

จัดหาให้คาํ ปรึ กษา

ผูถ้ ือหุน้ และ

1,000,000.00

และให้บริ การทาง

กรรมการร่ วม

(ชําระแล้ว 25%)

ผลิตและจําหน่าย

ผูถ้ ือหุน้ และ

281,500,000.00

ไบโอดีเซล

กรรมการร่ วม

เงินลงทุน (บาท)
วิธีส่วนได้เสี ย

2552

2553

วิธีราคาทุน
2552

100,999.47

2553

2552

0.00

49.97

0.00

0.00

124,925.00

30.00

30.00

182,231,627.08

106,508,563.18 111,051,487.00 111,051,487.00

182,231,627.08

106,609,562.65 111,051,487.00 111,176,412.00

ด้านคอมพิวเตอร์
บริ ษทั บางจากไบโอ
ฟูเอล จํากัด

รวม

เงินลงทุนในบริ ษทั ไทย ไซเบอร์ อินโฟ จํากัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวแล้ว ในราคา 124,925 บาท และมีกาํ ไร 23,925.53 บาท
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวข้างต้นที่นาํ มาจัดทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้ผา่ นการตรวจสอบโดย
ผูส้ 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

705,817.20

4,752,611.67

1,761,101.91

12,887,791.02

20,107,321.80

2,459,580.61

2,255,140.77

172,910.00

4,461,523.36

9,349,154.74

0.00

0.00

(1,311,098.98)

3,165,397.81

7,007,752.44

622,912.93

17,143,314.38

27,939,377.56

15,083.21

3,892,595.78

1,538,805.64

8,976,112.63

14,422,597.26

354,212.82

568,264.66

104,525.65

1,806,731.14

2,833,734.27

0.00

0.00

(1,251,351.66)

369,296.03

4,460,860.44

391,979.63

10,576,844.77

15,798,980.87

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

690,733.99

860,015.89

222,296.27

3,911,678.39

5,684,724.54

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

2,796,101.78

2,546,892.00

230,933.30

6,566,469.61

12,140,396.69

สิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิม่
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(206,000.00) (1,517,098.98)

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(205,999.00) (1,457,350.66)

มูลค่าสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ ตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯ มีเครื่ องใช้สาํ นักงานและยานพาหนะ ราคาทุนจํานวน 7.92 ล้านบาท
และ 8.53 ล้านบาท ตามลําดับ คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 12 11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553

2552

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

21,639,698.07

36,609,952.05

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร

60,000,000.00

65,000,000.00

เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท

57,752,386.61

27,185,208.35

รวม

139,392,084.68

128,795,160.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 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 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารสองแห่ง จํานวน 40 ล้านบาท แห่งแรก วงเงิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละเงินฝากประจําประเภทบุคคลธรรมดา 12 เดือน บวก 1.25 ต่อปี และแห่งที่สองวงเงิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละเงินฝากประจําประเภทบุคคลธรรมดา 12 เดือน บวก 1.50 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นกับธนาคารสองแห่ง จํานวน 60 ล้านบาท โดยออกตัว๋ สัญญา
ใช้เงิน 1) จํานวน 50 ล้านบาท ครบกําหนดชําระภายในเดือนมกราคม 2554 อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็ นจํานวน 25 ล้านบาท
แรกอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ตัว๋ แลกเงิน 4 เดือน บวก 1.125 ต่อปี และจํานวน 25 ล้านบาทที่เหลือ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR
ต่อปี และ 2) จํานวน 10 ล้านบาท ครบกําหนดชําระเดือนกุมภาพันธ์ 2554 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.55 ต่อปี และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นกับธนาคารสามแห่ง จํานวนเงิน 65 ล้านบาท โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน
1) จํานวน 40 ล้านบาท ครบกําหนดชําระเดือนกุมภาพันธ์ 2553 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ เงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดา
บวก 1.125 ต่อปี และ 2) จํานวน 15 ล้านบาท ครบกําหนดชําระเดือนมกราคม 2553 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MFR บวก
1.50 ต่อปี และ 3) จํานวน 10 ล้านบาท ครบกําหนดชําระเดือนมิถุนายน 2553 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ มื เพือ่ นําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศกับธนาคารหลายแห่ง
จํานวน 150 ล้านบาท และ 154 ล้านบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ณ วันที่กยู้ มื
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ดังกล่าว คํ้าประกันโดยเงินฝากประจําและตัว๋ แลกเงินธนาคาร (หมายเหตุ 8) และ
กรรมการบริ ษทั
ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 13 12. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ ประกอบด้วย
1) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
รวม
หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

2552

682,270.00

1,569,358.00

2,995,936.96

0.00

3,678,206.96

1,569,358.00

(1,341,744.91)
2,336,462.05

(892,357.40)
677,000.60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 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)
2553

2552

ภายใน 1 ปี

1,526,926.00

942,420.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

1,811,148.00

745,102.00

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

792,297.00

0.00

4,130,371.00

1,687,522.00

(452,164.04)
3,678,206.96

(118,164.00)
1,569,358.00

รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
13. ทุนเรื อนหุน้
สําหรับปี 2553

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 บริ ษทั ฯ มีมติดงั นี้
1. แปรสภาพจากบริ ษทั จํากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์
แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
2. เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ จากมูลค่าหุน้ หุน้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ หุน้ ละ 1 บาท ทําให้บริ ษทั ฯ มีหุน้ สามัญ
จํานวน 120 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 14 3. เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 30 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 150 ล้านบาท (หุน้ สามัญ
150 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) โดยเป็ นหุน้ สามัญที่ออกให้เพือ่ เสนอขายหุน้ สามัญดังกล่าว
ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 บริ ษทั ฯ ได้รับชําระค่าหุน้ สามัญที่เสนอขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไปตามข้อ 3 แล้ว
จํานวน 120 ล้านบาท (จํานวน 30 ล้านหุน้ ราคาเสนอขายหุน้ ละ 4 บาท) และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 บริ ษทั ฯ
ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนที่ชาํ ระแล้วจากการเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
สําหรับปี 2552
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มีมติให้เพิม่ ทุนอีก
50 ล้านบาท รวมเป็ น 120 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 1,200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท) โดยบริ ษทั ฯ ได้รับ
ชําระค่าหุน้ สามัญดังกล่าวเต็มมูลค่าแล้ว และได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552
14. สํารองตามกฏหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ไว้เป็ นสํารองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หลังหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองตามกฏหมายนี้จะมียอด
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนสํารองตามกฏหมายนี้ไม่อาจนําไปจ่ายเงินปันผลได้
15. การจัดสรรกําไรสะสม
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5 / 2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 มีมติเห็นชอบให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานปี 2552 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท จํานวน 150 ล้านหุน้
รวมเป็ นเงิน 15 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในระหว่างปี
16. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เน้นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
17. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะใน
ฐานะผูบ้ ริ หาร และให้ผบู ้ ริ หารตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่า ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ
บริ หารรายที่ 4 ทุกราย

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

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

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการค้า

นโยบายการกําหนดราคา

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายกิตติ ชีวะเกตุ

กรรมการและผูถ้ ือหุน้

การคํ้าประกัน

ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริ การ

นางนิรมล ชีวะเกตุ

ญาติสนิทของกรรมการ

ค่าเช่าโกดังสิ นค้า

เดือนละ 0.13 ล้านบาท

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส

กรรมการและผูถ้ ือหุน้

การคํ้าประกัน

ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริ การ

เงินกูย้ มื

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

รายได้จากการขายสิ นค้า

ราคาขายเช่นลูกค้ารายอื่น

ซื้อสิ นค้า

ราคาตลาด

รายได้จากการขายสิ นค้า

ราคาขายเช่นลูกค้ารายอื่น

ซื้อสิ นค้า

ราคาตลาด

ค่าจ้างก่อสร้างสิ นทรัพย์ถาวร

ราคาตลาด

ค่าเช่าโกดังสิ นค้า

เดือนละ 0.13 ล้านบาท

รายได้จากการขายสิ นค้า

ราคาขายเช่นลูกค้ารายอื่น

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

บริ ษทั ร่ วมและ
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

บริ ษทั ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จํากัด กรรมการร่ วมกัน

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

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 16 18.2 รายการทรัพย์สินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553

2552

ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

0.00

523,356.26

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล เอ็นเนอร์ ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

0.00

5,414,200.00

บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์ เชียล จํากัด

0.00

53,232.50

0.00

5,990,788.76

1,570,602.94

579,049.98

493,133.58

0.00

2,063,736.52

579,049.98

0.00

127,368.42

รวม
เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส์ จํากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
นางนิรมล ชีวะเกตุ (ค่าเช่าโกดังค้างจ่าย)
18.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553

2552

รายได้จากการขายสิ นค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

10,505,113.60

1,979,057.50

0.00

5,060,000.00

380,500.00

894,250.00

36,500.00

0.00

10,922,113.60

7,933,307.50

0.00

567,551.94

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล เอ็นเนอร์ ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี่ จํากัด
บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์ เชียล จํากัด
บริ ษทั ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
รวม
รายได้อื่น (กําไรจากการขายยานพาหนะ)
บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์ เชียล จํากัด

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 17 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
ซื้อสิ นค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์ เชียล จํากัด
บริ ษทั แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่
ซัพพลายส์ จํากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (ค่าเช่าโกดังสิ นค้า)
นางนิรมล ชีวะเกตุ
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ พี แอนด์ พี
รวม

2552

12,491,836.68
0.00

1,048,678.20
1,680,400.00

1,232,680.50
13,724,517.18

0.00
2,729,078.20

0.00
1,528,421.04
1,528,421.04

254,736.84
0.00
254,736.84

0.00

711,095.89

ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส
18.4 รายการซื้อสิ นทรัพย์ถาวรกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
อุปกรณ์
บริ ษทั แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส์ จํากัด

2552

318,724.00

0.00

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญ มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่านายหน้าขายสิ นค้า
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

2553
(30,250,329.98)
15,151,031.75
2,833,734.27
3,373,148.79
1,888,425.00
12,457,951.50

2552
29,183,826.67
13,772,188.91
3,353,472.72
18,221,725.50
0.00
9,814,076.00

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

- 18 20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจในส่ วนงานทางธุรกิจเดียวคือ นําเข้าและจําหน่ายปิ โตรเคมี และเคมีภณั ฑ์และอุปกรณ์สาํ หรับ
กรองของเหลวหรื อของแข็งต่าง ๆ และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ท้ งั ในประเทศไทยและต่างประเทศ แต่เนื่องจากส่ วนงานใน
ต่างประเทศมีรายได้จากการขายสิ นค้าไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายสิ นค้ารวม บริ ษทั ฯ จึงไม่ได้นาํ เสนอข้อมูล
ทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
21. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
21.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดนโยบายบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้และการวัดมูลค่าที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4.9
21.2 ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่บริ ษทั บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า
สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุลราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หลังหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

ถือเป็ นมูลค่า

สูงสุ ดของความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
21.3 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากรายการเทียบเท่าเงินสด, เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน, เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั ฯ มิได้ใช้อนุพนั ธ์ทางการเงิน เพือ่ ป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
21.4 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯ
ได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่งสัญญาดังกล่าว
มีอายุไม่เกินหนึ่งปี

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 19 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
2553

2552

129,641.15

59,555.13

1,481,817.00

811,092.00

34,363,480.00

0.00

เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

686,961.30

2,402,874.70

เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินยูโร

105,419.22

0.00

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีทในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีทในสกุลเงินเยน

เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินเยน
49,729,204.00
0.00
บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท
2553
2552
2553
2552
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา 29.97 - 30.93
33.18 - 33.86
1,001,376.28
574,449.46
สกุลเงินยูโร
39.56 - 40.08
47.67 -48.06
174,013.76
20,000.00
สกุลเงินเยน
0.3683
34,363,480.00
0.00
22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า
22.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การพื้นที่อาคารสํานักงานกับผูใ้ ห้เช่าหลายราย โดยจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริ การเดือนละประมาณ 0.15 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯ มีภาระที่จะต้องจ่าย
ค่าเช่าจนครบกําหนดสัญญา จํานวน 3.92 ล้านบาท และ 0.93 ล้านบาท ตามลําดับ
22.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าโกดังสิ นค้า ค่าเช่าเดือนละ 0.13 ล้านบาท สัญญามีกาํ หนด 3 ปี เริ่ มวันที่ 21
กันยายน 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯ มีภาระจ่ายค่าเช่าจนครบสัญญา จํานวน 2.54
ล้านบาท และ 4.33 ล้านบาท ตามลําดับ
22.3 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 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯ มีภาระจ่ายค่าเช่าจนครบ
สัญญาจํานวน 4.63 ล้านบาท และ 30.53 ล้านบาท ตามลําดับ

ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
)
- 20 -

22.4 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสิ นค้ากับผูข้ ายสองราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 0.65 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา และจํานวน 7.45 ล้านบาท ตามลําดับ
22.5 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ ออฟเครดิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นค้ากับธนาคารสองแห่งคงเหลือดังนี้
2553

2552

สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

118,600.00

490,436.67

สกุลเงินยูโร

174,013.76

29,520.00

22.6 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารหลายแห่ง ออกหนังสื อคํ้าประกันคุณภาพสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
บางราย และคํ้าประกันภาษีอากรในการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 รวม
จํานวนเงินประมาณ 41.15 ล้านบาท และ 36.75 ล้านบาท ตามลําดับ หนังสื อคํ้าประกันดังกล่าว คํ้าประกันโดย
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 8) และกรรมการบริ ษทั
23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ชื่อ "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสหทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว"
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิม่ เติม โดยให้บริ ษทั จัดการกองทุนเป็ นผูจ้ ดั การ
กองทุนฯ ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานตัดจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนตามอายุ
การทํางานของพนักงาน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเป็ นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน ส่ วนที่พนักงานจ่ายสะสม
และผลประโยชน์และจ่ายแก่สมาชิกนั้น ๆ เมื่อสมาชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ ตาย หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิก
ในเดือนสิ งหาคม 2552 บริ ษทั ฯ ได้มีการโอนย้ายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจากเดิมเปลี่ยนเป็ น "กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กสิ กรไทยทรัพย์มน่ั คง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว" และ "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว"
โดยยังคงยึดตามระเบียบและเงื่อนไขเดิม
ในเดือนกรกฎาคม 2553 บริ ษทั ฯ ได้มีการโอนย้ายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจากเดิมทั้งสองกองทุน เปลี่ยนเป็ น
"กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว" โดยยังคงยึดตามระเบียบและเงื่อนไขเดิม
24. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
25. การจัดประเภทบัญชีใหม่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่บางรายการในงบการเงินปี 2552 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน
ในปี 2553
26. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

