บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด” )
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุ ลที่ แ สดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบดุลเฉพาะกิ จการ ณ วันที่
30 กันยายน 2553 งบกําไรขาดทุ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิ จการ
สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของผูถ้ ือหุ ้นที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ
งวด 9 เดื อนสิ้ นสุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2553 และ 2552 ของบริ ษ ทั ยูนิเวอร์ แ ซล แอดซอร์ บเบ้น ท์ แอนด์
เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน
งบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ไ ด้สอบทานงบการเงิ นระหว่างกาล สําหรั บงวด 3 เดื อน และ 9 เดื อ น สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2553 ของบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ง ซึ่งได้รวมอยูใ่ นงบการเงินระหว่างกาลนี้ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตามวิธีส่วนได้เสี ยคิดเป็ นร้อยละ 31.51 ของยอดสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ส่ วนแบ่งผลกําไร
สุ ทธิ จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 คิดเป็ นร้อย
ละ 7.86 และร้อยละ 6.12 ของรายได้รวม ตามลําดับ งบการเงินของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว สอบทานโดยผูส้ อบ
บัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชี อื่นนั้น และการรายงานของข้าพเจ้าในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับจํานวนเงินของรายการต่างๆ ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้ถือตามรายงานการสอบทานของผูส้ อบ
บัญชีอื่นนั้น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปเกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่ ง
กําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานสอบทานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างพอประมาณว่างบการเงิน
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัด โดยส่ วนใหญ่ใช้
วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่ อมัน่ น้อย
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่อาจแสดงความเห็ นต่อ
งบการเงินที่สอบทานได้
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงิ นดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปจากการสอบทานของข้าพเจ้า

-2ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงิ นที่ แ สดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์
จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่ รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่ อนไข ตาม
รายงานลงวันที่ 23 กุม ภาพันธ์ 2553 งบดุ ลที่ แ สดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบดุ ลเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ย และงบเฉพาะกิ จการที่ ข ้าพเจ้าได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้แ ล้วดังกล่าว ข้าพเจ้ามิ ได้ใ ช้วิธีการ
ตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

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 30 กันยายน 2553 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ 30 กันยายน 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2552

30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

4,961,922.38

3,658,151.72

4,961,922.38

3,658,151.72

253,384.90

1,120,489.39

253,384.90

1,120,489.39

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

6

134,191,762.85

176,366,391.62

134,191,762.85

176,366,391.62

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

7

114,213,125.13

82,024,983.26

114,213,125.13

82,024,983.26

7,019,212.38

4,562,334.54

7,019,212.38

4,562,334.54

260,639,407.64

267,732,350.53

260,639,407.64

267,732,350.53

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน

8

38,000,000.00

30,000,000.00

38,000,000.00

30,000,000.00

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

9

143,515,026.88

106,609,562.65

111,051,487.00

111,176,412.00

อุปกรณ์ - สุ ทธิ

10

8,577,661.74

5,684,724.54

8,577,661.74

5,684,724.54

4,886,740.79

1,599,703.68

4,886,740.79

1,599,703.68

194,979,429.41

143,893,990.87

162,515,889.53

148,460,840.22

455,618,837.05

411,626,341.40

423,155,297.17

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 30 กันยายน 2553 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ 30 กันยายน 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2552

30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

121,694,491.51

128,795,160.40

121,694,491.51

128,795,160.40

89,442,334.11

99,226,000.05

89,442,334.11

99,226,000.05

758,592.10

892,357.40

758,592.10

892,357.40

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

5,291,967.44

8,878,748.46

5,291,967.44

8,878,748.46

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

9,637,746.37

7,002,195.14

9,637,746.37

7,002,195.14

อื่น ๆ

4,677,755.82

5,858,081.63

4,677,755.82

5,858,081.63

231,502,887.35

250,652,543.08

231,502,887.35

250,652,543.08

145,449.90

677,000.60

145,449.90

677,000.60

145,449.90

677,000.60

145,449.90

677,000.60

231,648,337.25

251,329,543.68

231,648,337.25

251,329,543.68

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

11

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 30 กันยายน 2553 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ 30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท

13

150,000,000.00

150,000,000.00

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

120,000,000.00

120,000,000.00

ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 120,000,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท

13

120,000,000.00

120,000,000.00

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

120,000,000.00

120,000,000.00

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

14

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

5,882,165.64

4,550,000.00

5,882,165.64

4,550,000.00

98,088,334.16

35,746,797.72

65,624,794.28

40,313,647.07

223,970,499.80

160,296,797.72

191,506,959.92

164,863,647.07

455,618,837.05

411,626,341.40

423,155,297.17

416,193,190.75

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
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

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

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
2553
194,177,470.12
(160,089,891.04)
34,087,579.08
4,969,884.35
39,057,463.43
(5,931,183.63)
(8,927,868.01)
(505,000.00)
(3,148,080.96)
(18,512,132.60)
20,545,330.83
(1,253,826.62)
15,649,150.20
34,940,654.41
(5,921,356.34)
29,019,298.07

2552
189,266,729.79
(161,886,793.91)
27,379,935.88
1,487,508.32
28,867,444.20
(7,325,214.07)
(6,963,163.39)
0.00
(2,355,965.00)
(16,644,342.46)
12,223,101.74
(888,322.20)
(1,582,904.18)
9,751,875.36
(3,062,793.04)
6,689,082.32

0.24
120,000,000

0.10
70,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552
194,177,470.12 189,266,729.79
(160,089,891.04) (161,886,793.91)
34,087,579.08
27,379,935.88
4,969,884.35
1,487,508.32
39,057,463.43
28,867,444.20
(5,931,183.63)
(7,325,214.07)
(8,927,868.01)
(6,963,163.39)
(505,000.00)
0.00
(3,148,080.96)
(2,355,965.00)
(18,512,132.60) (16,644,342.46)
20,545,330.83
12,223,101.74
(1,253,826.62)
(888,322.20)
0.00
0.00
19,291,504.21
11,334,779.54
(5,921,356.34)
(3,062,793.04)
13,370,147.87
8,271,986.50

กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
4
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 4

0.11
120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

0.12
70,000,000

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด")
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

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

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
2553
598,359,571.74
(509,371,738.58)
88,987,833.16
6,085,633.12
95,073,466.28
(17,323,704.39)
(25,736,306.70)
(1,430,000.00)
(9,425,260.46)
(53,915,271.55)
41,158,194.73
(2,744,367.35)
37,006,463.70
75,420,291.08
(11,746,589.00)
63,673,702.08

2552
482,807,143.73
(396,825,364.42)
85,981,779.31
4,441,616.13
90,423,395.44
(24,918,854.15)
(17,512,546.55)
0.00
(7,076,895.00)
(49,508,295.70)
40,915,099.74
(2,208,120.43)
(2,948,235.31)
35,758,744.00
(11,779,956.80)
23,978,787.20

0.53
120,000,000

0.34
70,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552
598,359,571.74 482,807,143.73
(509,371,738.58) (396,825,364.42)
88,987,833.16
85,981,779.31
6,061,707.59
4,441,616.13
95,049,540.75
90,423,395.44
(17,323,704.39) (24,918,854.15)
(25,736,306.70) (17,512,546.55)
(1,430,000.00)
0.00
(9,425,260.46)
(7,076,895.00)
(53,915,271.55) (49,508,295.70)
41,134,269.20
40,915,099.74
(2,744,367.35)
(2,208,120.43)
0.00
0.00
38,389,901.85
38,706,979.31
(11,746,589.00) (11,779,956.80)
26,643,312.85
26,927,022.51

กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
4
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 4

0.22
120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

0.38
70,000,000

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด")
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
หมายเหตุ และเรี ยกชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

รวม

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

70,000,000.00

0.00

93,488,938.29

163,488,938.29

0.00

0.00

23,978,787.20

23,978,787.20

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

70,000,000.00

0.00

117,467,725.49

187,467,725.49

เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00

เงินปันผลจ่าย

0.00

0.00

(91,000,000.00)

(91,000,000.00)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด 3 เดือน

0.00

0.00

13,829,072.23

13,829,072.23

สํารองตามกฎหมาย

0.00

4,550,000.00

(4,550,000.00)

0.00

120,000,000.00

4,550,000.00

35,746,797.72

160,296,797.72

0.00

0.00

63,673,702.08

63,673,702.08

0.00

1,332,165.64

(1,332,165.64)

0.00

120,000,000.00

5,882,165.64

98,088,334.16

223,970,499.80

กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด 9 เดือน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด 9 เดือน
สํารองตามกฎหมาย

14

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

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")
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
หมายเหตุ และเรี ยกชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

รวม

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

70,000,000.00

0.00

96,644,954.37

166,644,954.37

0.00

0.00

26,927,022.51

26,927,022.51

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

70,000,000.00

0.00

123,571,976.88

193,571,976.88

เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00

เงินปันผลจ่าย

0.00

0.00

(91,000,000.00)

(91,000,000.00)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด 3 เดือน

0.00

0.00

12,291,670.19

12,291,670.19

สํารองตามกฎหมาย

0.00

4,550,000.00

(4,550,000.00)

0.00

120,000,000.00

4,550,000.00

40,313,647.07

164,863,647.07

0.00

0.00

26,643,312.85

26,643,312.85

0.00

1,332,165.64

(1,332,165.64)

0.00

120,000,000.00

5,882,165.64

65,624,794.28

191,506,959.92

กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด 9 เดือน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด 9 เดือน
สํารองตามกฎหมาย

14

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 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
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
2553
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สินถาวร
ค่าลิขสิ ทธิ์ตดั บัญชี
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งผล(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552

75,420,291.08

35,758,744.00

38,389,901.85

38,706,979.31

1,994,622.39
59,747.32
78,990.69
110,187.50
(2,973,664.27)
(23,925.53)
(37,006,463.70)
426,914.14
1,924,108.18
40,010,807.80

2,631,746.68
0.00
0.00
0.00
(1,284,245.23)
0.00
2,948,235.31
0.00
1,737,938.10
41,792,418.86

1,994,622.39
59,747.32
78,990.69
110,187.50
(2,973,664.27)
0.00
0.00
426,914.14
1,924,108.18
40,010,807.80

2,631,746.68
0.00
0.00
0.00
(1,284,245.23)
0.00
0.00
0.00
1,737,938.10
41,792,418.86

42,174,628.77
(32,298,329.37)
(2,672,264.48)
(3,577,555.30)

4,623,283.70
(833,887.97)
(1,072,926.28)
191,501.27

42,174,628.77
(32,298,329.37)
(2,751,255.17)
(3,498,564.61)

4,623,283.70
(833,887.97)
(1,072,926.28)
191,501.27

(7,091,349.87)
2,646,099.18
(1,180,325.81)
38,011,710.92
(1,934,656.13)
(15,333,370.02)
20,743,684.77

33,415,879.41
(6,466,023.08)
(1,138,198.60)
70,512,047.31
(1,120,814.81)
(15,038,438.86)
54,352,793.64

(7,091,349.87)
2,646,099.18
(1,180,325.81)
38,011,710.92
(1,934,656.13)
(15,333,370.02)
20,743,684.77

33,415,879.41
(6,466,023.08)
(1,138,198.60)
70,512,047.31
(1,120,814.81)
(15,038,438.86)
54,352,793.64

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)
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (บาท)
2553
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552

867,104.49
(8,000,000.00)
124,925.00
(4,947,306.91)
(11,955,277.42)

(364,218.05)
(11,000,000.00)
(38,002,410.00)
(844,140.98)
(50,210,769.03)

867,104.49
(8,000,000.00)
124,925.00
(4,947,306.91)
(11,955,277.42)

(364,218.05)
(11,000,000.00)
(38,002,410.00)
(844,140.98)
(50,210,769.03)

(6,819,320.19)

6,889,781.00

(6,819,320.19)

6,889,781.00

0.00
(665,316.00)
(7,484,636.19)
1,303,771.16
3,658,151.72
4,961,922.88

(9,500,000.00)
(665,316.00)
(3,275,535.00)
866,489.61
21,944,767.60
22,811,257.21

0.00
(665,316.00)
(7,484,636.19)
1,303,771.16
3,658,151.72
4,961,922.88

(9,500,000.00)
(665,316.00)
(3,275,535.00)
866,489.61
21,944,767.60
22,811,257.21

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 30 กันยายน 2553 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (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
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. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2550) เรื่ องงบการเงินระหว่างกาล โดย
มีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด เพือ่ ให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นปัจจุบนั ดังนั้น งบการเงิน
ระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพือ่ ไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับ
ข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบ
กระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี ดังนั้นการใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรใช้ควบคู่ไปกับ
งบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดง
รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เรื่ องกําหนดรายการย่อที่
ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการ
จัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

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

-23. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2553 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2553 เรื่ องมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2552) โดยประกาศใช้มาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 24 ฉบับ โดยแบ่งเป็ น 21 ฉบับ ซึ่งใช้แทนฉบับเดิม โดยมีการ
จัดเรี ยงเลขระบุฉบับใหม่ให้ตรงกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งบางฉบับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการสําคัญ
และบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการสําคัญบางส่ วน และอีก 3 ฉบับเป็ นการประกาศใช้ใหม่ รายละเอียดดังนี้
3.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้แทนฉบับเดิม
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2552)

วันที่มีผลบังคับใช้
26 พฤษภาคม 2553

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 การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

1 มกราคม 2554

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552) สัญญาก่อสร้าง

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552) สัญญาเช่า

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ 1 มกราคม 2556
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552) ต้นทุนการกูย้ มื

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการ

1 มกราคม 2554

ที่เกี่ยวข้องกัน
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

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-3มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) งบการเงินระหว่างกาล

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ

1 มกราคม 2554

สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552) อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5

1 มกราคม 2554

(ปรับปรุ ง 2552)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552) ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง
2552) ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552) ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง
2552) ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ ส่ วนมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ จะเริ่ มนํามา
ถือปฏิบตั ิในวันที่มีผลบังคับใช้โดยฝ่ ายบริ หารประเมินแล้วเห็นว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
3.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้ใหม่
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12

ภาษีเงินได้

1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่

1 มกราคม 2554

เงินเฟ้ อรุ นแรง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6

การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ 6 ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ ส่ วนมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 12 บริ ษทั ฯ จะเริ่ มนํามาถือปฏิบตั ิในวันที่มีผลบังคับใช้ โดยฝ่ ายบริ หารประเมินแล้วเห็นว่าจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและการประมาณการเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มีขอ้ มูลที่ตอ้ งการเปิ ดเผยเพิม่ เติม ดังนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-4กําไรต่อหุน้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเป็ นกําไรขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหารยอด
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สําหรับงวดด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว โดยใช้จาํ นวนหุน้ ที่เปลี่ยนแปลง
จากมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท และปรับย้อนหลังกําไรสุ ทธิต่อหุน้ สําหรับงวด 3 เดือน และ
9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2552 ใหม่ ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ก่อนแปลงมูลค่าหุน้

หลังแปลงมูลค่าหุน้

กําไรสุ ทธิต่อหุน้

จํานวนหุน้

กําไรสุ ทธิต่อหุน้

จํานวนหุน้

-

-

0.24

############

0.10

70,000,000.00

0.53

############

0.34

70,000,000.00

สําหรับงวด 3 เดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2553
กรกฎาคม - กันยายน 2552

9.56

700,000.00

สําหรับงวด 9 เดือน
มกราคม - กันยายน 2553

-

มกราคม - กันยายน 2552

34.26

700,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนแปลงมูลค่าหุน้

หลังแปลงมูลค่าหุน้

กําไรสุ ทธิต่อหุน้

จํานวนหุน้

กําไรสุ ทธิต่อหุน้

จํานวนหุน้

-

-

0.11

############

0.12

70,000,000.00

0.22

############

0.38

70,000,000.00

สําหรับงวด 3 เดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2553
กรกฎาคม - กันยายน 2552

11.82

700,000.00

สําหรับงวด 9 เดือน
มกราคม - กันยายน 2553
มกราคม - กันยายน 2552

-

38.47

700,000.00

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-55. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
เงินสด

15,920.00

9,657.00

153,198.43

531,737.40

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์

4,792,803.95

3,116,757.32

รวม

4,961,922.38

3,658,151.72

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

6. ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งรับ
ลูกหนี้ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ

94,802,726.70

130,228,256.32

37,496,413.18

37,935,212.10

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

1,322,520.00

591,392.64

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน

484,502.97

0.00

- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป

163,979.64

7,689,910.20

134,270,142.49

176,444,771.26

(78,379.64)

(78,379.64)

134,191,762.85

176,366,391.62

ลูกหนี้เกินกําหนดชําระ
- น้อยกว่า 3 เดือน

รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-67. สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
สิ นค้าสําเร็ จรู ป

111,758,726.37

73,956,191.34

2,993,313.24

8,497,518.90

114,752,039.61

82,453,710.24

(538,914.48)

(428,726.98)

114,213,125.13

82,024,983.26

สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าสําเร็ จรู ป
สุ ทธิ
8. เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากธนาคารประจํากับธนาคารหลายแห่ง
จํานวน 38 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลําดับ คํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หมายเหตุ 11) และภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า (หมายเหตุ 21)

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม
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)

2552

วิธีราคาทุน

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

2553

2552

2553

2552

0.00

49.97

0.00

100,999.47

0.00

124,925.00

30.00

30.00

143,515,026.88

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

143,515,026.88

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
งบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวข้างต้นที่นาํ มาจัดทํางบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้ผา่ นการสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นแล้ว

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

-8-

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

เครื่ องใช้

เครื่ องตกแต่ง

อาคาร

สํานักงาน

สํานักงาน

705,817.20

4,752,611.67

2,459,580.61

1,991,282.94

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์

รวม

ระหว่างทํา

สิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิม่
จําหน่าย

0.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

1,761,101.91 12,887,791.02

0.00 20,107,321.80

103,920.00

392,523.36

0.00

4,947,306.91

0.00 (1,311,098.98)

0.00

0.00

(1,311,098.98)

3,165,397.81

6,743,894.61

553,922.93 13,280,314.38

0.00 23,743,529.73

15,083.21

3,892,595.78

1,538,805.64

8,976,112.63

0.00 14,422,597.26

194,642.09

392,062.97

88,753.95

1,319,163.38

0.00

1,994,622.39

0.00 (1,251,351.66)

0.00

0.00

(1,251,351.66)

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
9 เดือน
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่
ตัดจําหน่าย

0.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

209,725.30

4,284,658.75

376,207.93 10,295,276.01

0.00 15,165,867.99

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

690,733.99

860,015.89

222,296.27

3,911,678.39

0.00

5,684,724.54

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

2,955,672.51

2,459,235.86

177,715.00

2,985,038.37

0.00

8,577,661.74

มูลค่าสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ ตามบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มีเครื่ องใช้สาํ นักงานและยานพาหนะ ราคาทุนจํานวน 8.05 ล้านบาท
และ 8.53 ล้านบาท ตามลําดับ คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

-911. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

22,817,449.66

36,609,952.05

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร

60,000,000.00

65,000,000.00

เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท

38,877,041.85

27,185,208.35

รวม

121,694,491.51

128,795,160.40

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารสองแห่ง จํานวน
40 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภทบุคคลธรรมดา 12 เดือน บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี และบวกร้อยละ 1.50
ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นกับธนาคารสองแห่ง จํานวน 60 ล้านบาท โดยออกตัว๋ สัญญา
ใช้เงิน 1) จํานวน 50 ล้านบาท ครบกําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2553 อัตราดอกเบี้ยร้อยละเงินฝาก
ออมทรัพย์บุคคลธรรมดา บวก 1.125 ต่อปี และ 2) จํานวน 10 ล้านบาท ครบกําหนดชําระเดือนธันวาคม 2553 อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.625 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 + 1.50 ต่อปี และจํานวน 10 ล้านบาท ครบกําหนดชําระเดือนมิถุนายน 2553 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ มื เพือ่ นําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศกับ
ธนาคารหลายแห่ง จํานวน 150 ล้านบาท และ 154 ล้านบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ณ วันที่กยู้ มื
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ดังกล่าว คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 8) และกรรมการบริ ษทั

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 10 12. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ ประกอบด้วย
1) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

904,042.00

1,569,358.00

หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(758,592.10)

(892,357.40)

145,449.90

677,000.60

สุ ทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ยานพาหนะราคาทุน 6.14 ล้านบาท บริ ษทั ฯ อยูใ่ นระหว่าง
จ่ายชําระแก่เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวข้างต้น
2) จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสิ นทรัพย์สญ
ั ญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

ภายใน 1 ปี

782,524.00

942,420.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

198,183.00

745,102.00

980,707.00

1,687,522.00

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน

(76,665.00)

(118,164.00)

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

904,042.00

1,569,358.00

รวม

13. ทุนเรื อนหุน้
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
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)

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 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เหตุการณ์ภายหลังวันสิ้ นงวด
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 บริ ษทั ฯ ได้รับชําระค่าหุน้ สามัญที่เสนอขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไปดังกล่าวแล้ว
จํานวน 120 ล้านบาท (จํานวน 30 ล้านหุน้ ราคาเสนอขายหุน้ ละ 4 บาท) และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 บริ ษทั ฯ
ได้จดทะเบียนการเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
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. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เน้นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
16. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
ผูบ้ ริ หาร และให้ผบู ้ ริ หารตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์อนั ได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รง
ตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่า ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4
ทุกราย
17. ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 กันยายน 2553 30 กันยายน 2552
เงินสด
15,920.00
14,748.00
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
153,198.43
594,043.87
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
4,792,803.95
22,202,465.34
รวม
4,961,922.38
22,811,257.21

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

- 12 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

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

ตามที่ตกลงกัน

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
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- 13 18.2 รายการทรัพย์สินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

1,741,596.21

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

39,055.00

0.00

1,780,651.21

5,990,788.76

0.00

579,049.98

0.00

127,368.42

บริ ษทั ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
รวม
เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
นางนิรมล ชีวะเกตุ (ค่าเช่าโกดังค้างจ่าย)
18.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สําหรับงวด 3 เดือน
2553

สําหรับงวด 9 เดือน

2552

2553

2552

รายได้จากการขายสิ นค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จํากัด
บริ ษทั ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จํากัด
รวม

2,763,657.50

1,001,472.50

10,505,113.60

1,001,472.50

0.00

94,500.00

380,500.00

844,500.00

36,500.00

0.00

36,500.00

0.00

2,800,157.50

1,095,972.50

10,922,113.60

1,845,972.50

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
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- 14 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สําหรับงวด 3 เดือน
2553

สําหรับงวด 9 เดือน

2552

2553

2552

ซื้อสิ นค้า
บริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

349,397.60

0.00

6,962,109.35

0.00

0.00

22,800.00

0.00

1,672,800.00

0.00

0.00

197,910.00

0.00

349,397.60

22,800.00

7,160,019.35

1,672,800.00

382,105.26

0.00

1,416,315.78

0.00

0.00

198,904.11

0.00

617,123.29

บริ ษทั เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จํากัด
บริ ษทั แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่
ซัพพลายส์ จํากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (ค่าเช่าโกดังสิ นค้า)
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ พี แอนด์ พี
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส

18.4 รายการซื้อสิ นทรัพย์ถาวรกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สําหรับงวด 3 เดือน
2553

สําหรับงวด 9 เดือน

2552

2553

2552

อุปกรณ์
บริ ษทั แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่
ซัพพลายส์ จํากัด

0.00

0.00

318,724.00

0.00

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญ มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สําหรับงวด 3 เดือน
สําหรับงวด 9 เดือน
2553
2552
2553
2552
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ
(369,986.47)
(656,937.60) (37,802,535.03)
3,753,111.71
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
3,829,764.58
3,588,257.73
10,711,452.22
9,674,312.39
ค่าเสื่ อมราคา
759,042.06
893,034.14
1,994,622.39
2,631,746.68
ค่านายหน้าขายสิ นค้า
762,462.00
3,150,504.75
2,951,433.79
14,044,051.50
ค่าตอบแทนกรรมการ
505,000.00
0.00
1,430,000.00
0.00
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
3,148,080.96
2,355,965.00
9,425,260.46
7,076,895.00

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

- 15 20. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯ
ได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่งสัญญาดังกล่าว
มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
89,587.89
59,555.13
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีทในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
72,000.00
811,092.00
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีทในสกุลเงินเยน
99,800,220.00
0.00
เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
2,051,555.00
2,402,874.70
เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินยูโร
8,166.00
0.00
เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินเยน
34,363,480.00
0.00
บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552 30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา 30.47 - 32.46
33.18 - 33.86
1,959,467.00
574,449.46
สกุลเงินยูโร
39.40 - 40.76
47.67 -48.06
192,804.00
20,000.00
สกุลเงินเยน
0.3683
34,363,480.00
0.00
21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า
21.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การพื้นที่อาคารสํานักงานกับผูใ้ ห้เช่าหลายราย โดยจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริ การเดือนละประมาณ 0.13 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มี
ภาระที่จะต้องจ่ายค่าเช่าจนครบกําหนดสัญญา จํานวน 4.37 ล้านบาท และ 0.93 ล้านบาท ตามลําดับ
21.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าโกดังสิ นค้า ค่าเช่าเดือนละ 0.13 ล้านบาท สัญญามีกาํ หนด 3 ปี เริ่ มวันที่ 21
กันยายน 2552 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มีภาระจ่ายค่าเช่าจนครบสัญญา
จํานวน 2.90 ล้านบาท และ 4.33 ล้านบาท ตามลําดับ และมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าถังเก็บสารเคมี จ่ายค่าเช่า
เดือนละ 0.93 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวมีกาํ หนด 3 ปี เริ่ มวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มีภาระจ่ายค่าเช่าจนครบสัญญาจํานวน 22.20 ล้านบาท และ 30.53 ล้านบาท
ตามลําดับ
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- 16 21.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสิ นค้ากับผูข้ ายหนึ่งราย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน 0.82 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา และจํานวน 0.09 ล้านยูโร
21.4 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ ออฟเครดิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นค้ากับธนาคารสองแห่งคงเหลือดังนี้
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

128,285.00

490,436.67

สกุลเงินยูโร

114,690.00

29,520.00

21.5 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารหลายแห่ง ออกหนังสื อคํ้าประกันคุณภาพสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
บางราย และคํ้าประกันภาษีอากรในการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31
ธันวาคม 2552 รวมจํานวนเงินประมาณ 40.24 ล้านบาท และ 36.75 ล้านบาท ตามลําดับ หนังสื อคํ้าประกันดังกล่าว
คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 8) และกรรมการบริ ษทั
22. การจัดประเภทบัญชีใหม่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่บางรายการในงบการเงินปี 2552 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน
ระหว่างกาลในปี 2553
23. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
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