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

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ข้า พเจ้า ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่
30 กันยายน 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ สําหรับงวด
3 เดือนและ 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสด
เฉพาะกิจการ สําหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อ ของบริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของ
เฉพาะบริ ษทั ยูนิเวอร์ แ ซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิ คลั ส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาล โดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีข อบเขตจํา กัดกว่า การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ทาํ ให้ข ้าพเจ้า
ไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ ง
ไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้า พเจ้า ไม่ พ บสิ่ งที่ เ ป็ นเหตุ ให้เ ชื่ อว่ า ข้อมูลทางการเงิ นระหว่า งกาลดัง กล่ า วไม่ ไ ด้จัด ทํา ขึ้ นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ
ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 ของบริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะ
บริ ษทั ยูนิเ วอร์ แ ซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิ คลั ส์ จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี แ ละ
เสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 งบแสดงฐานะการเงิ นรวม และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิน
ดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

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

หมายเหตุ 30 กันยายน 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2554

30 กันยายน 2555

31 ธันวาคม 2554

17,347,056.71

70,600,067.44

11,825,487.56

68,232,511.14

5,067,033.27

28,020,041.74

5,067,033.27

28,020,041.74

187,757,523.56

110,576,622.92

187,650,686.45

110,463,821.57

7,983,461.51

5,961,514.40

7,983,461.51

5,961,514.40

87,871,341.77

92,524,285.32

87,818,591.77

91,405,601.92

306,026,416.82

307,682,531.82

300,345,260.56

304,083,490.77

0.00

12,561,874.99

0.00

12,561,874.99

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ

7

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

8

199,811,726.64

168,470,379.84

111,051,487.00

111,051,487.00

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9

0.00

0.00

4,999,700.00

4,999,700.00

อาคารและอุปกรณ์

10

228,978,785.29

25,317,468.92

228,120,297.44

25,266,824.41

46,959,675.28

0.00

46,959,675.28

0.00

3,976,093.23

4,044,901.45

3,976,093.23

4,044,901.45

479,726,280.44

210,394,625.20

395,107,252.95

157,924,787.85

785,752,697.26

518,077,157.02

695,452,513.51

462,008,278.62

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554

หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

30 กันยายน 2555

31 ธันวาคม 2554

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

11

116,535,058.09

16,793,237.16

116,535,058.09

16,793,237.16

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

12

86,964,514.04

64,156,133.14

86,894,598.76

64,068,372.34

13 , 14

9,363,226.37

823,245.67

9,363,226.37

823,245.67

11,287,233.79

11,506,127.31

11,287,233.79

11,506,127.31

224,150,032.29

93,278,743.28

224,080,117.01

93,190,982.48

ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

13

44,155,875.00

0.00

44,155,875.00

0.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

14

4,013,411.21

1,550,877.38

4,013,411.21

1,550,877.38

5,853,902.75

5,693,751.00

5,815,168.25

5,693,751.00

54,023,188.96

7,244,628.38

53,984,454.46

7,244,628.38

278,173,221.25

100,523,371.66

278,064,571.47

100,435,610.86

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

หมายเหตุ 30 กันยายน 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2554

30 กันยายน 2555

31 ธันวาคม 2554

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 220,374,739 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

15

220,374,739.00

220,374,739.00

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

172,500,000.00

172,500,000.00

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

15

198,374,739.00

198,374,739.00

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

172,499,988.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

172,499,988.00

83,266,474.59

83,266,474.59

83,266,474.59

83,266,474.59

16,593,669.96

12,940,393.95

16,593,669.96

12,940,393.95

205,404,414.69

148,846,780.04

119,153,058.49

92,865,811.22

503,639,298.24

417,553,636.58

417,387,942.04

361,572,667.76

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

3,940,177.77

148.78

0.00

0.00

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

507,579,476.01

417,553,785.36

417,387,942.04

361,572,667.76

785,752,697.26

518,077,157.02

695,452,513.51

462,008,278.62

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

16

รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่

รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2554

2555

2554

รายได้จากการขายและให้บริ การ

228,964,673.43

237,024,482.36

228,964,673.43

237,024,482.36

ต้นทุนขายและให้บริ การ

(173,879,901.05)

(203,150,134.23)

(173,879,901.05)

(203,150,134.23)

กําไรขั้นต้น

55,084,772.38

33,874,348.13

55,084,772.38

33,874,348.13

รายได้อื่น

1,407,164.41

959,251.82

1,472,204.41

959,251.82

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(6,098,309.24)

(6,778,709.51)

(6,098,309.24)

(6,778,709.51)

(15,882,578.78)

(14,305,525.71)

(15,199,653.09)

(13,784,627.39)

ต้นทุนทางการเงิน

(533,891.18)

(1,362,485.25)

(533,891.18)

(1,362,193.25)

ส่ วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

3,676,109.70

8,918,995.20

0.00

0.00

37,653,267.29

21,305,874.68

34,725,123.28

12,908,069.80

(7,851,982.91)

(3,795,594.43)

(7,851,982.91)

(3,795,594.43)

29,801,284.38

17,510,280.25

26,873,140.37

9,112,475.37

0.00

0.00

0.00

0.00

29,801,284.38

17,510,280.25

26,873,140.37

9,112,475.37

30,173,436.95

17,510,332.37

26,873,140.37

9,112,475.37

(372,152.57)

(52.12)

0.00

0.00

29,801,284.38

17,510,280.25

26,873,140.37

9,112,475.37

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่อหุ ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

4.2

0.15

0.09

0.14

0.05

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

4.2

198,374,739

198,374,739

198,374,739

198,374,739

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………...…………………………………...………….. กรรมการ
(
นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ
)
บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนขายและให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
รายได้เงินปั นผล
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
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การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่อหุ ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

4.2
4.2

งบการเงินรวม (บาท)
2555
2554
625,186,487.77
668,978,673.86
(471,894,100.82) (547,553,531.57)
153,292,386.95
121,425,142.29

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2555
2554
625,186,487.77
668,978,673.86
(471,894,100.82) (547,553,531.57)
153,292,386.95
121,425,142.29

0.00
4,835,585.83
(19,290,277.76)
(44,787,254.74)
(1,356,285.12)
31,341,346.80
124,035,501.96
(21,759,565.31)
102,275,936.65
0.00
102,275,936.65

0.00
4,979,612.44
(18,794,305.98)
(43,038,480.20)
(4,706,518.42)
36,945,566.40
96,811,016.53
(18,303,568.57)
78,507,447.96
0.00
78,507,447.96

0.00
4,951,502.62
(19,290,277.76)
(42,772,241.10)
(1,356,285.12)
0.00
94,825,085.59
(21,759,565.31)
73,065,520.28
0.00
73,065,520.28

35,968,370.14
4,978,350.67
(18,794,305.98)
(42,404,985.15)
(4,706,226.42)
0.00
96,466,345.55
(18,303,568.57)
78,162,776.98
0.00
78,162,776.98

103,335,907.66
(1,059,971.01)
102,275,936.65

78,507,511.21
(63.25)
78,507,447.96

73,065,520.28
0.00
73,065,520.28

78,162,776.98
0.00
78,162,776.98

0.52
198,374,739

0.40
198,374,739

0.37
198,374,739

0.39
198,374,739

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

บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จําก ัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 ก ันยายน 2555 และ 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ

ส่ วนเกิน

ชําระแล้ว

มูลค่าหุน้

ก ําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

172,499,988.00

83,266,474.59 12,940,393.95

รวมส่ วน

ส่ วนได้เสี ย

รวมส่ วนของ

ที่เป็ นของ

ที่ไม่มี

ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั ใหญ่

อํานาจควบคุม

148,846,780.04

417,553,636.58

148.78

417,553,785.36

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 9 เดือน
ทุนหุน้ สามัญ

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103,335,907.66

25,874,751.00

0.00

0.00

(43,124,997.00) (17,250,246.00)

0.00

0.00

3,653,276.01

(3,653,276.01)

ก ําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่ายเป็ นเงินสดและหุน้ สามัญ

15 , 16

สํารองตามกฎหมาย

103,335,907.66 (1,059,971.01) 102,275,936.65
0.00

(17,250,246.00)

0.00

0.00

0.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก ันยายน 2555

198,374,739.00

83,266,474.59 16,593,669.96

205,404,414.69

503,639,298.24

3,940,177.77

507,579,476.01

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

150,000,000.00

83,266,474.59

6,169,337.00

127,261,190.20

366,697,001.79

0.00

366,697,001.79

0.00

0.00

0.00

(4,360,321.00)

(4,360,321.00)

0.00

(4,360,321.00)

150,000,000.00

83,266,474.59

6,169,337.00

122,900,869.20

362,336,680.79

0.00

362,336,680.79

ทุนหุน้ สามัญ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

75.00

เงินปั นผลจ่าย

0.00

0.00

0.00

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

0.00

(22,500,000.00)

ก ําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

0.00

0.00

0.00

78,507,511.21

78,507,511.21

(63.25)

78,507,447.96

เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล

0.00

0.00

0.00

(25,005,000.00) (25,005,000.00)

0.00

(25,005,000.00)

สํารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

5,908,138.85

(5,908,138.85)

0.00

0.00

0.00

83,266,474.59 12,077,475.85

147,995,241.56

393,339,192.00

11.75

393,339,203.75

ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
เกีย่ วก ับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 9 เดือน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก ันยายน 2554

150,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ

ชีวะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
(หน่วย : บาท)

172,499,988.00

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

361,572,667.76

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

0.00
0.00
0.00
83,266,474.59

0.00
0.00
3,653,276.01
16,593,669.96

73,065,520.28
(43,124,997.00)
(3,653,276.01)
119,153,058.49

73,065,520.28
(17,250,246.00)
0.00
417,387,942.04

150,000,000.00

83,266,474.59

6,169,337.00

56,081,050.12

295,516,861.71

0.00

0.00

0.00

(4,360,321.00)

(4,360,321.00)

150,000,000.00

83,266,474.59

6,169,337.00

51,720,729.12

291,156,540.71

0.00
0.00
0.00
0.00
150,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
83,266,474.59

0.00
0.00
0.00
5,908,138.85
12,077,475.85

(22,500,000.00)
78,162,776.98
(25,005,000.00)
(5,908,138.85)
76,470,367.25

(22,500,000.00)
78,162,776.98
(25,005,000.00)
0.00
321,814,317.69

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 9 เดือน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่ายเป็ นเงินสดและหุน้ สามัญ
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวด 9 เดือน
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงิ นรวม (บาท)
2555

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงิ นได้

124,035,501.96

96,811,016.53

94,825,085.59

96,466,345.55

2,551,171.28

2,616,689.35

2,285,852.25

2,614,218.76

0.00

17,363.94

0.00

17,363.94

(222,807.30)

3,267,596.03

(222,807.30)

3,267,596.03

(31,341,346.80)

(36,945,566.40)

0.00

0.00

0.00

21,557.79

0.00

21,557.79

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี

996,381.31

819,094.99

996,381.31

819,094.99

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น

160,151.75

1,000,073.50

121,417.25

1,000,073.50

0.00

0.00

0.00

(35,968,370.14)

715,952.61

4,150,488.14

715,952.61

4,150,488.14

96,895,004.81

71,758,313.87

98,721,881.71

72,388,368.56

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

(78,896,505.11)

(44,402,729.23)

(78,902,610.97)

(44,395,941.99)

เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า

(2,021,947.11)

7,354,446.57

(2,021,947.11)

7,354,446.57

สิ นค้าคงเหลือ

3,661,114.11

20,885,107.28

3,587,010.15

20,885,107.28

(50,837.74)

3,532,121.95

(50,837.74)

3,532,121.95

(1,321,421.05)

32,555,887.88

(1,303,575.53)

32,469,273.30

เงิ นสดรับ(จ่าย)จากการดําเนิ นงาน

18,265,407.91

91,683,148.32

20,029,920.51

92,233,375.67

เงิ นสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย

(1,158,381.19)

(4,150,488.14)

(1,158,381.19)

(4,150,488.14)

เงิ นสดจ่ายภาษีเงิ นได้

(21,978,600.45)

(18,631,449.69)

(21,978,458.83)

(18,631,437.08)

(4,871,573.73)

68,901,210.49

(3,106,919.51)

69,451,450.45

รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

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

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

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

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชี วะเกตุ

)

บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)
งบการเงิ นรวม (บาท)
2555

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นลงทุนชัว่ คราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง

22,953,008.47

(1,693,916.67)

22,953,008.47

(1,693,916.67)

เงิ นฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกันลดลง

12,561,874.99

1,422,055.66

12,561,874.99

1,422,055.66

เงิ นสดรับเงิ นปันผลจากบริ ษทั ร่ วม

0.00

35,968,370.14

0.00

35,968,370.14

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น

0.00

0.00

0.00

(1,249,925.00)

เงิ นสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์

0.00

34,040.19

0.00

34,040.19

เงิ นสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร

(223,585,382.76)

(4,688,110.84)

(223,504,049.83)

(4,632,176.26)

เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(188,070,499.30)

31,042,438.48

(187,989,166.37)

29,848,448.06

100,694,418.77

(71,406,124.96)

100,694,418.77

(71,406,124.96)

51,871,875.00

0.00

51,871,875.00

0.00

เงิ นสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น

(626,985.47)

(1,024,244.79)

(626,985.47)

(1,024,244.79)

เงิ นสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

5,000,000.00

75.00

0.00

0.00

(17,250,246.00)

(22,500,000.00)

(17,250,246.00)

(22,500,000.00)

เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิ น

139,689,062.30

(94,930,294.75)

134,689,062.30

(94,930,369.75)

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ

(53,253,010.73)

5,013,354.22

(56,407,023.58)

4,369,528.76

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 1 มกราคม

70,600,067.44

57,644,142.31

68,232,511.14

57,644,142.31

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 30 กันยายน

17,347,056.71

62,657,496.53

11,825,487.56

62,013,671.07

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นเบิกเกินบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิ นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวเพิม่ ขึ้น

เงิ นสดจ่ายเงิ นปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

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

นางสาวนิ ลรัตน์ จารุ มโนภาส, นายกิตติ ชี วะเกตุ

)

- 15 19. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ส่วนหนึ�งในทรัพย์สิน หนี�สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกิดขึ�นจากรายการบัญชีกับบุคคล
และกิจการที�เกี�ยวข้องกัน รายการที�เกี�ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที�ตกลงระหว่างกัน
มีรายละเอียดดังนี�
19.1 ข้อมูลทั�วไป
ชื�อบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการค้า

นโยบายการกําหนดราคา

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด

บริษัทย่อย

รายได้อื�น

เดือนละ 0.02 ล้านบาท

บริษัทร่วมและ

ซื�อสินค้า

ราคาตลาด

ค่าเช่าโกดังสินค้า

เดือนละ 0.13 ล้านบาท

(เดิม "บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จํากัด")
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

กรรมการร่วมกัน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี แอนด์ พี

ญาติสนิทของกรรมการเป็น
หุ้นส่วนของกิจการดังกล่าว

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นและกรรมการใน

ขายสินค้า

ราคาตลาด

บริษัทย่อย

ค่าจ้างเหมา

ตามราคาที�ตกลงกัน

19.2 รายการทรัพย์สินและหนี�สินกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้อง ดังนี�
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554
ลูกหนี�การค้า
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

28,462,000.00

0.00

28,462,000.00

0.00

0.00

0.00

23,197.60

0.00

5,750,000.00

0.00

5,750,000.00

0.00

1,743,582.34

2,623,326.27

1,743,582.34

2,623,326.27

ลูกหนี�อื�น
บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อสินค้า
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
เจ้าหนี�การค้า
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

ลงชื�อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

- 16 19.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้อง มีดังนี�
สําหรับงวด 3 เดือน
งบการเงินรวม (บาท)
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

รายได้จากการขาย

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

38,000,000.00

0.00

38,000,000.00

0.00

0.00

0.00

65,040.00

0.00

5,183,451.00

2,923,988.00

5,183,451.00

2,923,988.00

382,105.26

382,105.26

382,105.26

382,105.26

รายได้อื�น

บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด
ซื�อสินค้า
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าเช่าโกดังสินค้า)
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี แอนด์ พี

สําหรับงวด 9 เดือน
งบการเงินรวม (บาท)
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2555

2554

รายได้จากการขาย

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

38,000,000.00

0.00

38,000,000.00

0.00

0.00

0.00

130,080.00

0.00

17,850,076.35

7,614,164.20

17,850,076.35

7,614,164.20

1,146,315.78

1,146,315.78

1,146,315.78

1,146,315.78

รายได้อื�น

บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด
ซื�อสินค้า
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าเช่าโกดังสินค้า)
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี แอนด์ พี

ลงชื�อ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
(

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส, นายกิตติ ชีวะเกตุ

)

