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วิสัยทัศน์
บริษัทมุ ่งมั่นสู ่การเป็นเลิศด้านการท�าธุรกิจที่ เกี่ยวกับด้าน

พลังงาน ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภค โดยจะป็นทั้งผู้ค้าและผู้ลงทุน 
ภายใต้การบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพควบคูไ่ปกบัจรยิธรรมและธรรมาภบิาล

Vision
To become excellent on business operations on energy, 

petrochemicals and utilities by being the trader and investor 
with effective management principles together with ethics and 
corporate governance 

พันธกิจ
1. มุ่งเน้นให้การฝึกอบรม พัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้ความ

สามารถและเรียนรู้วิธีการท�างานแบบมืออาชีพ เพื่อให้เป็น
ก�าลังส�าคัญหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร

2. ส่งเสริมการท�างานเป็นทีมและให้ผู้บริหารระดับหัวหน้ามีการ
แสดงออกทางด้านความคิด การท�างานอย่างเป็นระบบ เพื่อ 
ปรบัเปลีย่นทศันคตกิารท�างานของบคุคลกรให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน

3. มุง่เน้นการลงทนุด้านพลงังานหรอืพลงังานทดแทนในโครงการ
ต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ สิง่แวดล้อม และสงัคมด้วย

Mission
 1. Focus on provision of trainings and personnel  

development, so they can be knowledgeable, capable  
and  professionally and become the main force to drive 
and develop the organization.

2.  Encourage principles of teamwork, openly expression 
of opinion by top management level and well-organized 
working system to align attitude of the personnel in the 
same direction.

3.  Focus on investments on energy or alternative energy 
in projects which shall be beneficial to the country,  
environment and society.
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน / Financial Highlights

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

For the year ending 31 December

2555 2554 2553

สินทรัพย์รวม Total Assets  1,018.96  518.08  601.71 

หนี้สินรวม Total Liabilities  379.55  100.52  235.01 

ส่วนของผู้ถือหุ้น Total Shareholders’ Equity  639.41  417.55  366.70 

รำยได้จำกำรขำยรวม Total Revenue  811.82  949.06  767.08 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร Selling and Administration Expenses  88.43  81.30  73.69 

รำยได้อื่น Other Revenues  8.91  15.48  6.57 

ส่วนแบ่งก�ำไร(ขำดทุน)ของบริษัทร่วม Share if gain(loss) from Investment in 
   Associated Company

 30.31  22.21  75.72 

ก�ำไรสุทธิ  Net Profit  115.69  80.22  108.13 

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท)  Earning per Share (Baht)  0.29  0.47  0.85 

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว Issued and paid-up capital  218.22  172.50  150.00 

หุ้นสำมัญที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว Issued and paid-up shares  436.45  172.50  150.00 

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) 2555 2554 2553

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%)  Net Profit Margin  14.10  8.32  13.98 

อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) Return on Equity  21.89  20.46  41.04 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) Return on Assets  15.05  14.33  21.34 

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) Debt to Equity (times)  0.59  0.24  0.64 

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) Book Value per Share (Baht)  1.60  2.42  2.44 

หมำยเหตุ: ในวันที่ 22 ตุลำคม 2555 มีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ จำกหุ้นละ 1.00 บำท เป็น 0.50 บำท
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ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผลการด�าเนินงานส�าหรับธุรกิจหลักที่ยัง
คงโดดเด่น โดยมีรายได้จากการขาย 811.82 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 115.69 ล้านบาท  ซึ่งแม้ว่ายอดรายได้จะลดลงจากปี 2554 แต่ก�าไรสุทธิเพิ่ม
ขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 44.22  เป็นผลจากการความร่วมมือ ร่วมใจ และความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกท่าน   รวมถึง การวาง
นโยบายและกลยทุธ์ในการด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานและเพิม่โอกาสในการสร้างรายได้ให้กบับรษิทัอย่างต่อเนือ่ง

ในด้านการลงทนุในโครงการด้านพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก ซึง่เป็นหนึง่ในพนัธกจิของบรษิทั ทีจ่ะมุง่เน้นการลงทนุด้านพลงังานหรอื
พลังงานทดแทนในโครงการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ สิ่งแวดล้อม และสังคม   บริษัทได้ลงทุนในโครงการก๊าซชีวภาพอัด (CBG) เพื่อการ
คมนาคมแห่งแรกของประเทศไทย ทีอ่�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีใหม่  โดยคาดว่าจะเริม่ด�าเนนิการในเชงิพาณชิย์ได้ประมาณเดอืนมกราคม 2556   บรษิทั
ยงัมโีอกาสทีจ่ะขยายการเตบิโตทางธรุกจิด้านพลงังานทางเลอืกและพลงังานทดแทน   โดยมกีารลงทนุในโครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ที่
จงัหวดัสโุขทยั มลูค่าโครงการประมาณ 620 ล้านบาท ซึง่เป็นโครงการทีจ่ะสร้างรายได้ให้กบับรษิทัประมาณ 250 -300 ล้านบาทต่อปี  นอกจากนี ้บรษิทั
ได้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555”  ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ให้ความช่วยเหลือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทยอันจะเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ซึ่งบริษัทได้ยื่นข้อเสนอในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 20 โครงการ และได้รับการ
อนุมัติในการรับเงินสนับสนุนทั้ง 20 โครงการแล้ว  เป็นผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะเติบโตทางธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในระยะ
เวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ พันธมิตรทางการค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน 
รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด  และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะยึดมั่นใน
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างเข้มแข็ง ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในอนาค

 นายไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา นายกิตติ ชีวะเกตุ
 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

สารจากคณะกรรมการ
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During 2012, the performance of the core businesses of Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited (“the Com-
pany”) was still remarkable with income from sales amounting to 811.82 million Baht and net profit amounting to 115.69 million Baht. 
Even though total income was lower than 2011, but net profit was 44.22 percent higher than 2011. All of these were the results of the 
cooperation and dedication of all employees including the operation policy and strategic plans of the management to increase efficiency 
and opportunity on income generation to the Company on continued basis.

With regard to the investment in the renewable and alternative energy project, which is one of the missions of the Company to 
focus on the investment in the energy or renewable energy projects that are beneficial to the country, the environment and the society, 
the Company has invested in the Compressed Bio-methane Gas (CBG) Project, Thailand’s first project for the transportation purpose, 
in Mae Tang District, Chiang Mai. This project is expected to start its commercial operation around January 2013. The Company also 
has the opportunity to expand its business growth into the field of renewable and alternative energy by investing in the Petroleum 
Production Project (PPP) in Sukhothai. This project cost is approximately 620 million Baht and it will generate income to the Company 
approximately 250-300 million Baht per year. In addition, the Company also participated in the “2012 Biogas Technology Promotion 
Project for the Industrial Plants”, which was the project arranged by the public sectors with aims to provide assistance and encourage 
usage of biogas technology in Thailand, support usage of clean energy, reduce greenhouse gas emission and sustainable solve the 
environmental problems. The Company submitted 20 proposals to participate in such project and all of them have been approved and 
received the supporting funds. These efforts shall surely pave the way to make the Company grow its business in the renewable and 
alternative energy sector in the near future. 

On behalf of the Board of Directors, we would like to take this opportunity to thank all shareholders, the valued customers, the busi-
ness partners, all stakeholders as well as the management and the employees for the continued and good support for the Company. 
Please be confident that the Company shall adhere to the good corporate governance principles in order to strengthen the business in 
parallel with the social development and environmental conservation for sustainable growth of the Company.

 Mr. Paiboon Sareewiwatthana Mr. Kitti Jivacate
 Chairman of the Board of Directors President and Chief Executive Officer

Message from the Board of Directors
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ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บรษิทัตระหนกัถงึการด�าเนนิธรุกจิและกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้โดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย ภายใต้การก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยที่จะเติบโตไปอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัท ได้จัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมหรือ Corporate Social 
Responsibility (CSR) อย่างจรงิจงัเพือ่ดแูลจดัการกจิกรรมหรอืโครงการต่าง ๆ ในด้าน CSR ตลอดจนเป็นตวักลางประสานองค์กรภายในและภายนอก
ในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวที่ช่วยส่งเสริม พัฒนาชุมชนและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนีบ้รษิทั ยงัมแีนวนโยบายอย่างชดัเจนเพือ่แสดงถงึความมุง่มัน่และตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนตลอดจนสิง่แวดล้อม
ที่อาจส่งผลกระทบจากการด�าเนินกิจกรรมของบริษัท 

อย่างไรก็ดี บริษัท ยังคงยึดมั่นในจรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักปฏิบัติมาอย่างจริงจังและต่อ
เนื่องเสมอมา โดยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาชุมชน
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สังคมและทั้งสิ่งแวดล้อม อาทิ

ด้านสิ่งแวดล้อม
บรษิทัมนีโยบายด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ในด้านความปลอดภยัและคณุภาพชวีติและการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิส่ง

เสรมิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนค�านงึถงึการด�าเนนิธรุกจิทีจ่ะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม การปฏบิตังิานใดๆ ต้องแน่ใจว่าผลติภณัฑ์
และการประกอบธุรกิจของบริษัท ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ 

•	 โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานในองค์กร

บรษิทัตระหนกัและค�านงึถงึการประหยดัพลงังานโดยเริม่จากภายในองค์กร จงึได้ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนมจีติส�านกึเรือ่งการประหยดัพลงังาน 

ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
•	 โครงการประกวด	ค�าขวัญ	เรียงความ	และคลิปวิดีโอ	ชิงรางวัลทุนการศึกษากว่า	60,000	บาท	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2555		

	 	 เปิดตัวโครงการ

บริษัทจัดท�าโครงการร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมโครงการประกวด ค�าขวัญ เรียงความและคลิปวีดีโอ เพื่อชิง
ทุนการศึกษา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมกับทางชุมชน
และบุคคลทั่วไปในด้านการตระหนักและให้ความส�าคัญด้านพลังงานทดแทนเพื่ออนาคต

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
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•	 โครงการ	“หนังสือเพื่อน้อง”		จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการขอรับบริจาค

หนงัสอืทกุประเภท ตัง้แต่ระดบัอนบุาล ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา เพือ่ส่งต่อหนงัสอื
ไปยังห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลน เพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
และการเขียนและกระตุ้นให้น้องๆ เห็นความส�าคัญของการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากขึ้น  โดยมีเป้าหมาย 10 โรงเรียน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว 1-3 
ปี ซึ่งโรงเรียนน�าร่องจะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆ กับที่ตั้งโครงการของบริษัท อาทิเช่น 
เชียงใหม่ และสุโขทัย และมีแผนจะขยายพื้นที่ออกไปตามจังหวัดต่างๆ ให้ครบตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนด  โดยการรับบริจาคขอรับจากพนักงานในองค์กรตลอดจนพนักงานที่ท�างานอยู่ใน
อาคารส�านักงานที่บริษัท ตั้งอยู่ด้วย

•	 โครงการมอบห้องน�้าให้น้อง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท  
ได้มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน�้าให้แก่โรงเรียน 
บ้านแม่กะ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ เพื่อร่วมเป็นส่วน
หนึง่ในการสนบัสนนุการสร้างสขุอนามยัทีด่ใีห้กบัเดก็ 
ซึ่งโรงเรียนดังกล่าว ขาดแคลนงบประมาณบางส่วน
ในการสร้างห้องน�้า เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
ของเด็กในโรงเรียน

•	 โครงการมอบเสื้อกันหนาวและถุงเท้าให้น้อง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ได้ร่วมกับสื่อมวลชน มอบเสื้อกันหนาว ถุงเท้าและสิ่งของต่างๆ ให้แก่น้องๆ ที่โรงเรียนบ้านแม่
กะ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ เพื่อให้น้องๆ ได้มีเสื้อกันหนาวและถุงเท้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยน้องๆ ให้มีการความเป็นอยู่ที่ดีอีกส่วนหนึ่ง มี
นักเรียนจ�านวนทั้งสิ้น 100 กว่าคน 

6 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน
•	 โครงการ	มอบสิ่งของเครื่องใช้ใน	“หอพ่อบ้าน	”		เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2555

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับทางชุมชน จึงได้จัดโครงการมอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องครัวใน หอพ่อบ้าน ซึ่ง
เป็นสถานที่ๆ ชุมชนมารวมตัวกันและประกอบกิจกรรมร่วมกัน และเครื่องใช้ดังกล่าวก็เป็นอุปกรณ์ที่ชุมชนใช้ในการประกอบกิจกรรมท�าอาหาร
ร่วมกนั ทัง้นีเ้พือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมกบัทางชมุชน หมูบ้่านห้วยเฮยีะ อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ ซึง่เป็นชมุชนหมูบ้่านทีอ่าศยั
อยู่ติดกับโครงการ

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
•	 โครงการกิจกรรม	“ประเพณีขุนน�้า”

เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2555 บรษิทั และพนกังานเข้าร่วมกจิกรรมของชาวบ้าน คอื ประเพณขีนุน�า้ ซึง่เป็นประเพณดีัง้เดมิทีช่าวบ้านได้ท�า
กนัมาทกุปี เพือ่เคารพสกัการะแม่น�า้ล�าธารให้มคีวามอดุมสมบรูณ์ตลอดทัง้ปี ซึง่กจิกรรมดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ในการอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณี
กับทางชาวบ้านใน หมู่ 2 ต.ห้วยเฮียะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

•	 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2555 ผู้จัดการโครงการ CBG พร้อมพนักงานได้เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
ร่วมกับชาวบ้านท้องถิ่นในแถบดังกล่าว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีด้านศาสนากับชาวบ้านท้องถิ่น
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำาปี 2555
รางวัล APEA AWARD THAILAND 2012 จาก Enterprise Asia รางวัลทีแ่สดงให้เห็นถงึคณุลักษณะที่โดดเด่นเป็นต้นแบบนักธุรกิจที่แสดงวิสัย

ทัศน์และทิศทางที่เด่นชัดขององค์กร และแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการน�าพาองค์กรไปสู่ความเป็นผู้น�าในอนาคต  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555      
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ผังการบริหารงาน / Organization Structure

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Audit Committee

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายอุตสาหกรรม
Vice President
Industrial Sales

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

Executive Vice President 
Finance and Accounting

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายขาย การตลาดและปฏิบัติการ

Executive Vice President
Sales, Marketing and Operation

คณะกรรมการ
บริหาร

Executive Committee

เลขานุการบริษัท
Corporate Secretary

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

President & Chief 
Executive Officer

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

Risk Management 
Committee 

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

Corporate Governance 
Committee

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

Nomination &
Remuneration Committee

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการ 
Vice President

Operation

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายพลังงานและปิโตรเลียม

Vice President
Energy & Petrochemical Sales
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา
-- ประธานกรรมการ

Assoc.Prof.Dr.Paiboon  Sareewiwatthana
-- Chairman

นางสาวจีระพันธ์ จินดา
-- กรรมการอิสระ-
-- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน--
-- กรรมการตรวจสอบ
-- กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

Miss Jeerapan Jinda 
-- Independent-Director
-- Chairman-of-Nomination-&-Remuneration-
Committee-

-- Member-of-Audit-Committee
-- Member-of-Corporate-Governance-Committee

นายชัชพล ประสพโชค
-- กรรมการ-
-- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด-และ
ปฏิบัติการ

-- กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Chatchaphol Prasopchoke 
-- Director-
-- Executive-Vice-President---Sales,-
Marketing&Operation

-- Member-of-Risk-Management-Committee

นายกิตติ ชีวะเกตุ 
-- กรรมการ
-- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

Mr. Kitti Jivacate
-- Director
-- President-&-Chief-Executive-Officer

รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
-- กรรมการอิสระ
-- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
-- ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ-
-- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-- กรรมการบริหารความเสี่ยง

Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayakasetwat
-- Independent-Director
-- Chairman-of-the-Audit-Committee-
-- Chairman-of-Corporate-Governance-Committee
-- Member-of-the-Nomination-&-Remuneration-
Committee

-- Member-of-the-Risk-Management-Committee

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
-- กรรมการ
-- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน-
-- กรรมการก�ากับดูแลกิจการ-

Miss Nilrat Jarumanopas 
-- Director
-- Executive-Vice-President---Finance-&-Accounting
-- Member-of-Corporate-Governance-Committee

รศ. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
-- กรรมการอิสระ
-- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง-
-- กรรมการตรวจสอบ-
-- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Assoc. Prof. Dr. Paritud Bhandhubanyong
-- Independent-Director
-- Chairman-of-Risk-Management-Committee
-- Member-of-Audit-Committee
-- Member-of-Nomination-&-Remuneration-
Committee
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รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา
ประธานกรรมการ

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12 ปี 2544

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธันวาคม	2555 20,176,747 หุ้น (ร้อยละ 4.62 นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร-ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

กิจการอื่น

2555-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน

2544-ปัจจุบัน
2527-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. สหการประมูล
กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ�ากัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายกิตติ  ชีวะเกตุ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธันวาคม	2555 250,054,706 หุ้น (ร้อยละ 57.29)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร พี่เขยนางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

21 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
2538 - 21 ก.พ. 2554
2553 – มี.ค. 2555

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2548 – 17 ก.ย. 2553
2540 – ปัจจุบัน
2536 - 18 ก.ค. 2555
2538- 28 ม.ค.2553
2536 - 1 เม.ย. 2553

กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด
กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด
กรรมการ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินโนเวชั่น จ�ากัด
กรรมการ บริษัท สุทศมิตร จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี่  จ�ากัด
กรรมการ บริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส์ จ�ากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
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นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการกำากับดูแลกิจการ

อายุ	 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธันวาคม	2555 20,621,621 หุ้น (ร้อยละ 4.72)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร น้องสาวภรรยานายกิตติ ชีวะเกตุ
ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2555 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – มี.ค. 2555
2545 – ปัจจุบัน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

กิจการอื่น
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน
2550 - 28 มิ.ย. 2553
2546 - 28 เม.ย. 2553
2546 - 28 ม.ค. 2553

กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด
กรรมการ บริษัท คนรักษ์น�้า จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท  ยูนิเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี่ จ�ากัด

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ	 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi
• ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35 ปี 2548
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2554
• หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธันวาคม	2555 -ไม่มี-
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2553 - ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

12 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



กิจการอื่น
2554-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2550-2553

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ไมโครอิเลคโทรนิคส์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จ�ากัด
กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร.ศ.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ	 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ Nagaoka University of Technology 
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยโตเกียว
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71 ปี 2551
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105 ปี 2551

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธันวาคม	2555 -ไม่มี-
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2553 – ปัจจุบัน

2553 – มี.ค. 2555
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น
2553 – มี.ค. 2555
2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2550 - 2553
2542 - 2550

กรรมการและผู้อ�านวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
กรรมการ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท สเตท-ออฟ-ดิ-อาร์ท โซชิโร อะโกร ลาบอราทอรีส์ จ�ากัด
กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด
ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้อ�านวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
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นางสาวจีระพันธ์  จินดา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ	 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2554

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธันวาคม	2555 -ไม่มี-
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2553 - ปัจจุบัน

2553 – มี.ค. 2555
2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

กิจการอื่น
2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. จัดหางาน ไวเซ็น คอนซัลแตนท์

นายชัชพล ประสพโชค
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ	 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147 ปี 2554
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธันวาคม	2555 3,008,303 หุ้น (ร้อยละ 0.69)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2553 – ปัจจุบัน

มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น

ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน
2550 - 28 มิ.ย. 2553

กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด
กรรมการ บริษัท คนรักษ์น�้า จ�ากัด

14 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



นางสาวปรียาพร  ธนรัฐเศรษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93 ปี 2554
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 ปี 2555

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธันวาคม	2555 38,580 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน
2552 – ต.ค. 2554

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ทีม 1

กิจการอื่น
เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555
2547 - 2551

กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด
ผู้จัดการธุรกิจ บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด

นางจารุณี  บุญมั่งมี
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อายุ	 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธันวาคม	2555 24,753  หุ้น (ร้อยละ 0.01)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2550 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
กิจการอื่น

เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555
2531 - 2550

กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด
ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เท็กซ์แมค จ�ากัด

นางอารีย์  พลีขันธ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อายุ	 40 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธันวาคม	2555 21,218 หุ้น (ร้อยละ 0.005)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

2538 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
กิจการอื่น

เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555 กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด
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 คณะกรรมการตรวจสอบ ทีไ่ด้รบัการพจิารณาแต่งตัง้โดยมตขิองคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่6 ธนัวาคม 2555 เป็นผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู้  
ความสามารถ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน  จ�านวนการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจ
สอบแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ	–	สกุล ต�าแหน่ง

ปี	2555	จัดการประชุม	5	ครั้ง

1/2555

20	ก.พ.

2/2555

11	พ.ค.

3/2555

10	ส.ค.	

4/2555

1	พ.ย.

5/2555

6	ธ.ค.

รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

นางสาวจีระพันธ์  จินดา กรรมการตรวจสอบ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

โดยม ีรศ.ดร.เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ และนางสาวจรีะพนัธ์ จนิดา เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีนางจารุณี บุญมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระ
ส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1 สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและรายงานทางการเงนิประจ�าปี 2555 เพือ่ให้งบการเงนิมคีวามถกูต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ทีร่บัรองโดยทัว่ไป และมกีารเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิอย่างเพยีงพอ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชว่ีา งบ
การเงนิดงักล่าวมคีวามถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป เพือ่น�าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
อนุมัติ

2 สอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและพิจารณา
แผนการตรวจสอบภายใน ซึง่จดัท�าขึน้โดยพจิารณาตามความเสีย่งขององค์กรและครอบคลมุถงึระบบงานทีส่�าคญัของบรษิทั ตลอดจนรบั
ทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในปี 2555 ของผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จ�ากัด น�าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อ
พจิารณาปรบัปรงุและแก้ไขรวมทัง้ได้ตดิตามความคบืหน้าการปรบัปรงุแก้ไขอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไม่พบจดุอ่อนหรอื
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ และบริษัทมีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน อันเชื่อถือได้ว่าบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

3 สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ
ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัท
มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ
ก�าหนด และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก

4 สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ผูส้อบบญัชแีละคณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าบริษัท ได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว รวมทั้งมีความ
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูก
ต้องและครบถ้วน

5 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาถงึความเป็นอสิระ ความเหมาะสม และความสมเหตสุมผลของค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีจงึเหน็สมควร
แต่งตั้ง 

  • นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ 
  • นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3104 หรือ 
  • นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2555

16 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย อีกวาระหนึ่ง และด�าเนินการเสนอต่อคณะ
กรรมการและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทและมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจ
สอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง
และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอโปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติ
งานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 (รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ตามที ่คณะกรรมการบรษิทั ยนูเิวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ�ากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ ซึง่ประกอบ
ด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  นางสาวจีระพันธ์ จินดา และ นางสาวนิล
รัตน์ จารุมโนภาส เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  โดยในปี 2555 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อทบทวน 
และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  รวมถึง กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   อีกทั้งมีการติดตามการด�าเนินงานโดยครอบคลุมทั้ง 5 
ประเด็นส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

1.		 สิทธิของผู้ถือหุ้น

• จดัให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2555 โดยให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วข้อง
กับเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา 

• เผยแพร่ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2555 ผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัเป็นการล่วงหน้า เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อื
หุน้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพยีงพอ  รวมทัง้ อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใชส้ิทธใินการเข้ารว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
อย่างเต็มที่ 

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชือ่กรรมการล่วงหน้า ระหว่างวนัที ่4 มกราคม 2556 จนถงึ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

3.		 การให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

  บรษิทัมัน่ใจว่าทกุกจิกรรมในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทันัน้ถกูต้องและสอดคล้องกบักฎหมายกฎระเบยีบหรอืมาตรฐานและข้อก�าหนด
ต่างๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้มีการส่งเสริมให้พนักงานมี
จิตส�านึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้ด�าเนินการกับ
ชมุชนทีบ่รษิทัด�าเนนิธรุกจิอยูต่ามสมควร เช่น กจิกรรม “ประเพณขีนุน�้า” “ห้องน�า้เพือ่น้องๆ” และ “มอบอปุกรณ์เครือ่งครวัและเครือ่งใช้ใน
หอพ่อบ้าน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทได้ร่วมกับชุมชนในอ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

4.		 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแถลงข่าวผล
ประกอบการของบริษัททุกไตรมาส

5.		 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  ก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัจะต้องประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจ�าทกุปี ซึง่ผลการประเมนิของปี 2555 อยูใ่นระดบั 
“ดีเยี่ยม”

  จากการติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดกลุ่ม 
“ดีมาก” ของการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ซึง่คณะกรรมการก�ากบัดแูล
กิจการจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มในภาพรวม

 รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์)

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

18 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 2 ท่าน และกรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน โดยม ีรศ.ดร.ปรทิรรศน์ 
พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ และ นายชัชพล ประสพโชค 
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง  ในระหว่างปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติคณะ
กรรมการบริษัท  ครั้งที่ 2/2555 จากเดิมซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ  3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์   รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตร
วัฒน์ และนางสาวจีระพันธ์  จินดา  และกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหาร  3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกตุ  นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัช
พล ประสพโชค ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2555

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง  ด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

1.   พิจารณาปัจจัยเสี่ยง กระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยง ที่คณะท�างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้
จัดการ หัวหน้าฝ่ายและแผนกต่างๆ ได้ทบทวนและจัดท�าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการด�าเนินงานของบริษัท และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ว่ามีแผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอส�าหรับการจัดการความเสี่ยงเพียงใด

2.  พจิารณาและอนมุตัหิลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมนิระดบัความเสีย่งขององค์กร และโครงการการลงทนุของบรษิทั ทัง้ในเชงิปรมิาณและ
คุณภาพ รวมถึงการก�าหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) เพื่อจ�ากัด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายในระดับที่บริษัทสามารถ
ยอมรับได้ 

3.  พิจารณาโครงสร้างความเสี่ยง (Corporate Risk Profile)  ที่เชื่อมโยงและสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท  สนับสนุน และอนุมัติ
การด�าเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัท

4.  ให้ค�าแนะน�าทีจ่�าเป็นส�าหรบัการจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม เพือ่ปรบัปรงุปัจจยัและเกณฑ์ของแผนการบรหิารความเสีย่ง 
ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมคีวามเหน็ว่า ในรอบปีทีผ่่านมา  บรษิทัได้พฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งของทัง้องค์กรอย่างต่อเนือ่ง มกีาร
ประชุมภายในระหว่างหน่วยงานเพื่อทบทวน และปรับปรุงข้อมูลปัจจัยความเสี่ยง และแนวทางการด�าเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงอันเป็นสาระส�าคัญ
อย่างเพยีงพอและควบคมุให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ และมุง่มั่นทีจ่ะพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งให้ดยีิง่ขึน้ เป็นไปตามนโยบายภายใต้หลกัการ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 (รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์)

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นางสาวจีระพันธ์ จินดา เป็นประธานคณะ
กรรมการ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ เป็นกรรมการ  ในปี 2555 มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท 
รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญของการประชุมได้ดังนี้

1.	 พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง

 คณะกรรมการได้พจิารณาและมมีตเิหน็ชอบให้เสนอชือ่ รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรวีวิฒันา ด�ารงต�าแหน่งกรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการทีว่่าง
ลง เนือ่งจากเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่�าหนดไว้ทัง้ด้านคณุวฒุ ิความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ท�างานและความเหมาะ
สมอืน่ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.	 พิจารณาแบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

 คณะกรรมการได้พิจารณาและจัดท�าแบบประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ส�าหรับใช้ประเมินผลงานประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงิน
โบนัสประจ�าปี

3.	 พิจารณาร่างงบประมาณค่าจ้างประจ�าปี	2556

 ในการพิจารณาร่างงบประมาณนั้น คณะกรรมการได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ร่างงบประมาณเงินเดือน และร่างงบประมาณ
เงินโบนัส ตามที่ฝ่ายบริหารได้น�าเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารค่าจ้างส�าหรับปี 2556 โดยร่างงบประมาณทั้งสองนั้นจะไม่รวมส่วน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ในการพจิารณาการจดัสรรและจ่ายเงนิโบนสันัน้ คณะกรรมการได้พจิารณาจากแนวทางทีฝ่่ายบรหิารได้น�าเสนอว่ามหีลกัเกณฑ์ วธิกีาร กระบวนการ
ที่ชัดเจน โปร่งใส และมีความเหมาะสม

ส�าหรับการพิจารณาก�าหนดเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบผลการ
ด�าเนนิงานของกจิการในปี 2555 กบัผลการด�าเนนิงานของกจิการในปี 2554 และพจิารณาข้อมลูการก�าหนดเงนิเดอืนประจ�าปี 2555 เทยีบกบัปี 2554 
รวมถึงอัตราเงินเดือนเทียบกับตลาด

โดยสรปุแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล และมีความเห็นว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ในการบริหารค่าจ้าง เป็นไปตามหลัก
การที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

     

  (นางสาวจีระพันธ์	จินดา)

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการประกอบธุรกิจ

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107553000085
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : ชั้น 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต

จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสาร : 0-2936-1700
ประกอบธุรกิจหลัก : น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ 

โรงกลัน่น�า้มนั โรงปิโตรเคม ีโรงผลติน�า้มนัหล่อลืน่ โรงงานอตุสาหกรรมโพลเิมอร์และพลาสตกิ 
โรงงานอุตสาหรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และลงทุนในอุตสาหกรรมด้าน
พลังงานทดแทน และระบบสาธารณูปโภค

ทุนจดทะเบียน : 276,474,739 บาท 
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 218,224,739 บาท
จ�านวนหุ้น : 436,449,478  หุ้น
ราคาพาร์ : 0.50 บาท (จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555)
Web	Site : www.uac.co.th 

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1)	 นายทะเบียนหุ้นสามัญ	
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์  0-2229-2800  

2)	 ผู้สอบบัญชี	
 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์  0-2259-5300

3)	 ที่ปรึกษาทางการเงิน***
 บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ�ากัด
 ชั้น 10 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
 กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ 0-2652-7858-62

 หมายเหตุ: ***ที่ปรึกษาทางการเงิน ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป
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บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  โรงกลั่นน�้ามัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตน�้ามันหล่อลื่น โรงงาน
โพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 

บรษิทัได้ขยายธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง และเข้าเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าได้เพิม่ขึน้ โดยบรษิทัเป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทีม่ชีือ่เสยีงให้กบัผูผ้ลติ
ชั้นน�ารายใหญ่ของโลกหลายราย อาทิ UOP LLC และ PALL Corporation ตั้งแต่ปี 2538 - 2539 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย
ให้แก่ผู้ผลิตดังกล่าว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้น ดูดซับกลิ่น และสิ่งเจือปน (Adsorbent and Molecular Sieve) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบการ 
กรอง (Filtration) เป็นต้น และเป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้กบัผูผ้ลติในประเทศ ได้แก่ บรษิทั ทโีอซไีกลคอล จ�ากดั โดยจ�าหน่ายสาร Monoethylene Glycol 
(MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสี และตัวท�าละลาย อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตขวดน�้า และผลิตเรซิ่น 
ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้ขยายธุรกิจเข้าไปในอุตสาหกรรมน�้ามัน โดยได้รับเป็นตัวแทนให้กับผู้ผลิตหลายรายในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น น�า้มนัเครือ่งขัน้พืน้ฐาน สารเตมิแต่งน�า้มนัเครือ่งหล่อลืน่เครือ่งยนต์ น�า้มนัเบรค และสารเคมทีีใ่ช้ในการผลติน�า้มนัชนดิต่างๆ ทีใ่ช้กบัรถยนต์ 
เรือ เครื่องยนต์ทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทยงัได้ขยายธรุกจิโดยลงทนุในโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพอัดความ
ดนัสงู (Compressed Bio-methane Gas:CBG) และโรงงานไบโอดเีซลของบรษิทัร่วม (บางจากไบโอฟเูอล) ซึง่ลงทนุร่วมกบั บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม 
จ�ากัด (มหาชน) (“BCP”)  รวมทั้งอยู่ระหว่างการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในจังหวัดสุโขทัย และการศึกษาและพัฒนา
โครงการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคเกี่ยวกับระบบน�้าประปาของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย
บริษัทมีบริษัทย่อย	2	บริษัท	คือ

1.  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (เดิมชื่อบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 
5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 100 บาท บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาเพือ่ใช้ในอตุสาหกรรมและใช้ในการบรโิภค รวมทัง้จ�าหน่ายและตดิตัง้วสัดอุปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง 
โดยเมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2555 บรษิทัย่อยดงักล่าวได้เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 5,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิม่ทนุจ�านวน 50,000 หุน้ เพือ่จ�าหน่ายให้กบัผูถ้อืหุน้เดมิบางส่วนและจ�าหน่ายให้กบับรษิทั ไฮโดรเทค็ จ�ากดั (มหาชน) (“HYDRO”) ท�าให้
บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัลดลงเหลอืร้อยละ 49.997 ผูบ้รหิารของบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 0.006 และ HYDRO มสีดัส่วน
การถอืหุน้ร้อยละ 49.997 ของทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระจ�านวน 10 ล้านบาท ปัจจบุนับรษิทัย่อยดงักล่าวอยูร่ะหว่างศกึษาและพฒันาโครงการ 
และยังไม่มีรายได้จากการประกอบการ 

2.  บรษิทั ยเูอซ ีแอนด์ ทพีที ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2555 ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่ต้นเท่ากบั 1,000,000 บาท แบ่ง
เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
กจิการเกีย่วกบัการผลติก๊าซชวีภาพเพือ่ใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป  ปัจจบุนับรษิทัย่อยดงักล่าว
อยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนาโครงการ และยังไม่มีรายได้จากการประกอบการ

บริษัทร่วม
บริษัทมีบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (“บางจากไบโอฟูเอล”) ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไบโอดีเซล ซึ่งเป็น

เชื้อเพลิงเหลวที่น�าไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบางส่วนในน�้ามันดีเซลที่ได้จากกระบวนการปิโตรเลียม เพื่อให้ได้น�้ามันดีเซลประเภทต่างๆ โดย
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ร่วมกับ BCP ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระจ�านวน 281.50 ล้านบาท โดยบริษัทมีตัวแทน
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบางจากไบโอฟเูอล 2 ท่าน คอื นายกติต ิชวีะเกต ุและ นายชชัพล ประสพโชค จากจ�านวนกรรมการทัง้สิน้จ�านวน 6 ท่าน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

22 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี	2550 - บรษิทัได้เริม่ศกึษาโครงการพลงังานทดแทน เพือ่เป็นการขยายธรุกจิของบรษิทัให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง เช่น โครงการผลติเอธานอล ผลติ
ไบโอดีเซล ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เป็นต้น และในช่วงปลายปี 2550 บริษัทได้พัฒนาโครงการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์มร่วม
กับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (“BCP”)

- พฤษภาคม 2550 บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากส�านักรับรองระบบบริหารคุณภาพ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ปี	2551 - วันที่ 1 มีนาคม 2551 บริษัทท�าสัญญาร่วมทุนกับ BCP จัดตั้งบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ 9 ต�าบลบางกระ
สัน้ อ�าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เพือ่ผลติ จดัจ�าหน่าย และจ�าหน่ายไบโอดเีซล โดยการถอืหุน้ร่วมกนัระหว่าง BCP และ 
บรษิทั ในสดัส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบางจากไบโอฟเูอล ตามล�าดบั  ปัจจบุนัโรงงาน
ของบางจากไบโอฟูเอลมีก�าลังการผลิตไบโอดีเซลสูงสุดประมาณ 360,000 ลิตรต่อวัน

- วันที่ 7 มีนาคม 2551 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้วเป็น 70 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 650,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปช�าระค่าหุ้นบางจากไบโอฟู
เอล และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ 

ปี	2552 - บริษัทประสบความส�าเร็จในการน�าเข้าสาร Methanol และ Sodium Methylate เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ผลิตไบโอดีเซลรายใหญ่ รวมถึง
บางจากไบโอฟูเอลซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

- เดือนมีนาคม 2552 บริษัทเริ่มน�าระบบการวัดและประเมินผล Key Performance Index (KPI) เพื่อวัดผล ประเมินผล และพัฒนา
กระบวนการ ผลลัพธ์ของการด�าเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัท 

- เดือนมิถุนายน 2552 บริษัทผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากบริษัท เอส จี เอส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

- เปิดส�านักงานสาขาที่จังหวัดระยอง เพื่อให้สะดวกกับการให้บริการในพื้นที่ใกล้กับแหล่งที่ตั้งโรงงานของลูกค้า

- เดือนกันยายน 2552 บริษัทได้ย้ายคลังสินค้ามาอยู่ที่คลังสินค้าเช่าที่ต�าบลบางปู อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่
ให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นรองรับการขยายงาน

- เดอืนพฤศจกิายน 2552 บรษิทัจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ โดยพจิารณาจากก�าไรสะสมตามงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั ณ สิน้ปี 2551 
ในอัตราหุ้นละ 130 บาท จากจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว 700,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 91 ล้านบาท

- เดอืนธนัวาคม 2552 บางจากไบโอฟเูอลเริม่การผลติเชงิพาณชิย์เป็นครัง้แรก และบรษิทัได้เริม่จ�าหน่ายผลติภณัฑ์กลเีซอรนีดบิ (Crude 
Glycerin) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซลของบางจาก         ไบโอฟูเอล โดยการส่งออกไปจ�าหน่ายในประเทศจีน

- วนัที ่15 ธนัวาคม 2552 บรษิทัเพิม่ทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้วเป็น 120 ล้านบาท โดยเสนอขายหุน้เพิม่ทนุจ�านวน 500,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100 บาท เพื่อใช้ช�าระค่าหุ้นบางจากไบโอฟูเอลส่วนที่เหลือ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ 
ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลให้บริษัทมี  ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 19.58 และคุณกิตติ ชีวะเกตุและผู้ถือหุ้นเดิม 
รายอืน่ๆ ลดสดัส่วนการถอืหุน้ลงจากร้อยละ 100.00 เหลอืร้อยละ 80.42 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัในขณะนัน้ 

ปี	2553 - เป็นตวัแทนของ SVT Engineering Consultants ทีท่�าธรุกจิให้ค�าแนะน�า ปรกึษาและฝึกอบรมงานด้าน Corrosion Protection, Vibra-
tion,  Acoustics และ Reliability Engineerings ส�าหรบัอตุสาหกรรมส�ารวจและขดุเจาะก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่น�า้มนั และโรงปิโตรเคมี

- วันที่ 16 มีนาคม 2553 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) ส�าหรับ
โครงการลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio Gas: CBG) จากมูลสุกร เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกส�าหรับ
รถยนต์ โดยได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการดังกล่าวเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และหลังจากนั้นจะได้รับลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นเวลาอีก 5 ปีโดยโครงการลงทุนดังกล่าวตั้งอยู่ที่
ต�าบลแม่แตง อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - วันที่ 1 เมษายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 ได้มีมติให้บริษัท
จ�าหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ไทย ไซเบอร์อินโฟ จ�ากัด จ�านวน 0.12 ล้านบาท ให้แก่บุคคลภายนอก

- วนัที ่22 เมษายน 2553 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2553 ได้มมีตใิห้บรษิทัแปรสภาพจากบรษิทัจ�ากดัเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดั โดย
ใช้ชื่อว่า “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)”  และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท 
เป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 30 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เพือ่เสนอขายประชาชนเป็นครัง้แรก
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ปี	2553   ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลส�าหรับงวดปี 2552 โดยบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลได้ตามความเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรต่อไป

- วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้ลงนามร่วมกับบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ในบันทึกข้อตกลง “โครงการทดลองพัฒนา
ก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์เพื่อการคมนาคม จังหวัดเชียงใหม่” โดย ปตท.จะรับซื้อ CBG จากบริษัทเพื่อน�าไปจ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิง
ส�าหรับรถยนต์ ในสถานีบริการก๊าซของ ปตท. ทดแทนการใช้ก๊าซเอ็นจีวี (Nature Gas for Vehicles : NGV) ในพื้นที่ห่างไกลแนวท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการหลักเอ็นจีวี

- วันที่ 11 ตุลาคม 2553 หุ้นของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก  

ปี	2554 - วันที่ 8 เมษายน 2554 จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด” เมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2555) ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค 

- ในเดือนเมษายน 2554 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas: CBG) กับ 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

- ในเดือนตุลาคม 2554 บริษัทได้เพิ่มทุนช�าระแล้วจากจ�านวน 150,000,000 บาท เป็น 172,499,998 บาท  โดยการจ่ายหุ้นปันผลให้
แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 22,499,998 หุ้น หรือคิดเป็นอัตรา
การจ่ายปันผลเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น 

- ในเดอืนพฤศจกิายน 2554 บรษิทัได้รบั Letter of Intent จาก SIAM MOECO Ltd. (SML) แสดงเจตจ�านงค์ทีจ่ะให้บรษิทัพฒันาโครงการ 
Gas Utilization Project ร่วมกัน

ปี	2555 - ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2555 เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2555 ได้มมีตอินมุตักิารเพิม่ทนุในบรษิทัย่อยจาก 5 ล้านบาท เป็น 
10 ล้านบาท เพือ่น�ามาใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนและเตรยีมการลงทนุโครงการผลติน�า้ประปาให้กบัเทศบาลแห่งหนึง่ และอนมุตัใิห้บรษิทั 
ไฮโดรเทค็ จ�ากดั (มหาชน) เข้าร่วมทนุในบรษิทัย่อยโดยถอืหุน้ไม่มากกว่าสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั ซึง่ HYDRO ได้ซือ้หุน้เพิม่ทนุของ
บริษัทย่อยจ�านวน 49,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.997   

- ในเดอืนพฤษภาคม 2555 บรษิทัได้เพิม่ทนุช�าระแล้วจากจ�านวน 172,499,998 บาท เป็น 198,374,739 บาท โดยการจ่ายหุน้ปันผลให้
แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 25,874,751 หุ้น หรือคิดเป็นอัตรา
การจ่ายปันผลเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น

- ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2555 เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 2555 มมีตอินมุตักิารลงทนุในโครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 
(Petroleum Production Project : PPP) ซึ่งประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas : CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) โดยโครงการตั้งอยู่ที่จังหวัด
สุโขทัย มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 620 ล้านบาท

- โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) ได้ก่อสร้างระบบแล้วเสร็จ และจะเริ่มเปิดด�าเนิน
การเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2556 

- ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2555 เมือ่วนัที ่19 ตลุาคม 2555 มมีตอินมุตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว้จากหุน้ละ 1 บาท เป็น
หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ�านวน 198,374,739 บาท เป็น 276,474,739 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จ�านวน 156,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  แบ่งออกเป็น 

      1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวนไม่เกิน 39,700,000 หุ้น

      2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จ�านวนไม่เกิน 24,300,000 หุ้น  และ

      3) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จ�านวนไม่เกิน 92,200,000 หุ้น

- บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 และได้จดทะเบียนทุน
ช�าระแล้วใหม่กบักระทรวงพาณชิย์เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2555 โดยมทีนุช�าระแล้วจ�านวน 218,224,739 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 
436,449,478 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

24 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



ปี	2555 - บรษิทัได้ยืน่ข้อเสนอเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุเงนิจากกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน (“กองทนุฯ”) ใน “โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยี
ก๊าซชวีภาพส�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2555 (ปีที ่5)” (“โครงการฯ”) ของส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
จ�านวนทั้งสิ้น 20 โครงการ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทย อัน
จะเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
ส�าหรับโครงการที่บริษัทได้ยื่นข้อเสนอทั้ง 20 โครงการ แบ่งออกเป็น

- โครงการของบริษัท จ�านวน 10 โครงการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ทั้ง 10 โครงการแล้ว โดยมีการลงนามในสัญญาขอรับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ จ�านวน 2 โครงการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555  จ�านวน 4 โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 
และ จ�านวน 1 โครงการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555  ส�าหรับ 3 โครงการที่เหลือนั้น จะมีการลงนามในสัญญาในเดือนมกราคม 2556

- โครงการของบริษัทย่อย (บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด) จ�านวน 10 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2556 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บรษิทั ประกอบธรุกจิน�าเข้า จ�าหน่ายสารเคมแีละอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม  และลงทนุในอตุสาหกรรมด้านพลงังานทดแทนและพลงังานทาง

เลือกทั้งในส่วนของบริษัทเองและบริษัทร่วม  รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคเกี่ยวกับระบบน�้าประปาของบริษัท
ย่อย  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1)  การนำาเข้า จำาหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
บรษิทัประกอบธรุกจิน�าเข้าและจ�าหน่าย สารเคมแีละอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่

น�้ามัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตน�า้มันหล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์  โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณปูโภค เป็นต้น

ผลติภณัฑ์ของบรษิทัเกอืบทัง้หมดจ�าหน่ายภายในประเทศผ่านช่องทางการขายโดยทมีงานขายของบรษิทัทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในแต่ละกลุม่
ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถให้ค�าแนะน�า วางแผนการน�าผลิตภัณฑ์ไปใช้ในงานได้ตรงตามความต้องการต่างๆของลูกค้า รวมทั้งให้บริการหลังการขาย โดย
ลกูค้าของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นลกูค้าขนาดใหญ่ซึง่เป็นผูผ้ลติในอตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศ ได้แก่ โรงกลัน่น�า้มนั โรงแยกก๊าซ และโรงงานปิโตรเคมี  
เป็นต้น บริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตชั้นน�ารายใหญ่ของโลกกว่า 30 ราย อาทิเช่น UOP LLC และ PALL Corporation โดยเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
สินค้าและอุปกรณ์ของผู้ผลิตดังกล่าว เช่น ผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้น ดูดซับกลิ่น และสิ่งเจือปน (Adsorbent and Molecular Sieve) ผลิตภัณฑ์เกี่ยว
กับระบบการกรอง (Filtration) ตั้งแต่ปี 2538 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิตในประเทศหลายราย ได้แก่ 
บริษัท ทีโอซีไกลคอล จ�ากัด โดยเป็นผู้แทนจ�าหน่ายสาร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสี และ
ตัวท�าละลาย อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตขวดน�้า และผลิตเรซิ่น ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นตัวแทนให้กับผู้ผลิตหลายราย
ในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามันต่างๆ เช่น น�้ามันเครื่องขั้นพื้นฐาน สารเติมแต่งน�า้มันเครื่องหล่อลื่นเครื่องยนต์ น�า้มันเบรค และสารเคมีที่ใช้ในการ
ผลิตน�้ามันหล่อลื่นส�าหรับงานโลหะชนิดต่างๆ 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทได้จัดแบ่งสินค้าและบริการที่บริษัทจ�าหน่าย ออกเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะธุรกิจของลูกค้าและบริการ ได้แก่ 

1)   ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) ได้แก่
• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน�้า (Offshore Refinery and  

Upstream Petrochemicals)
• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสารเคมีเหลว โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภค (Liquid Chemicals, Power & Utilities)

2)   ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) 
• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวท�าละลาย (Chemicals & Solvent Products)
• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง (Base oil and Additives)
• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียต่างๆ ของโรงงาน (Emission & Waste management) 

3)   ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ สินค้าประเภท Crude Glycerin และการขายสินค้าอื่นๆ

4)   การให้บริการ  ได้แก่  การให้ค�าปรึกษา ประสานงาน ของบริษัทต่างๆ ส�าหรับงานออกแบบกระบวนการผลิต  โรงกลั่นน�้ามันอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ  
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 คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
บริษัทมีคลังสินค้ารวม 2 แห่ง ดังนี้

1.	 คลังสินค้าเช่า ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 4 ซอยเสริมมิตร 99 ถนนสุขุมวิท ต�าบลบางปู อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
บนเนื้อที่ 2 ไร่  เป็นอาคารคลังสินค้า 1 หลัง พื้นที่ 2,200 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทเช่าคลังสินค้าดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
พืน้ทีเ่กบ็สตอ็กอปุกรณ์และสารเคมี โดยสารเคมทีีเ่กบ็ในคลงัสนิค้าของบรษิัทได้รบัการบรรจใุนบรรจุภณัฑ์ขนาดต่างๆและมเีอกสาร
รับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of  Acceptance : COA) จากผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการจัดส่งให้แก่ลูกค้าต่อไป

2. คลังสินค้าเช่า ตั้งอยู่เลขที่ 613/13 ถนน สงขลา-จะนะ หมู่ที่ 2 ต�าบลพะวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นอาคารคลังสินค้า 1 หลัง
พื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทเช่าคลังสินค้าดังกล่าวกับบุคคลภายนอก เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้าสารเคมี ส�าหรับกลุ่ม
ลูกค้าส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

  บรษิทัจะจดัส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าให้แก่ลกูค้าโดยใช้รถบรรทกุขนาดต่างๆ ทีบ่รษิทัได้ว่าจ้างผูป้ระกอบการขนส่งจากภายนอกซึง่ผ่าน
การขึ้นทะเบียนกับบริษัทเพื่อรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมโรงงาน  บริษัทมีการควบคุมเรื่องความปลอดภัยของคลังสินค้า 
โดยการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลคลังสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง  ส�าหรับสารเคมีที่จัดเป็นวัตถุอันตรายจะมีการจัดเก็บตาม
กฎหมาย โดยแยกตามประเภทของสารเคม ีและจดัให้มผีูค้วบคมุสนิค้าอนัตรายในคลงัสนิค้า  โดยบรษิทัไม่อนญุาตให้บคุคลภายนอก หรอื
บคุคลรวมทัง้พนกังานทีไ่ม่มหีน้าทีใ่นคลงัสนิค้า เข้าไปในพืน้ทีค่ลงัสนิค้าโดยไม่ได้รบัอนญุาต  นอกจากนีบ้รษิทัได้ท�าประกนัภยัตวัสนิค้าที่
เกบ็ในคลงัสนิค้าเพือ่คุม้ครองอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างการเกบ็สนิค้าหรอืการปฏบิตังิาน รวมทัง้ได้ท�าประกนัภยัสนิค้าในระหว่างการ
ขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย

  คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่าย 
  บริษัทให้ความส�าคญักบัคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้ทีจ่ัดจ�าหน่าย  เพือ่ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดทีลู่กค้าไดต้กลงไว้กบั

บรษิทั โดยสารเคมทีีบ่รษิทัสัง่ซือ้จากผูผ้ลติจะถกูบรรจใุนถงัปิด (Closed Drum) และมเีอกสารรบัรองผลติภณัฑ์ หรอื COA จากผูผ้ลติก่อน
ถกูขนส่งมายงับรษิทั ซึง่บรษิทัจะจ�าหน่ายสารเคมทีีบ่รรจใุนถงัปิดทีม่เีอกสารรบัรองผลติภณัฑ์ดงักล่าวให้แก่ลกูค้าโดยไม่มกีารเปิดถงัก่อน 
เพือ่ให้มัน่ใจว่าลกูค้าจะได้รบัสนิค้าทีม่คีณุภาพและมาตรฐานจากบรษิทัผูผ้ลติทกุประการ  และในกรณขีองสารเคมทีีถ่กูขนส่งมาเป็น Bulk 
โดยไม่ได้บรรจใุนถงัปิด เช่น เมธานอล เป็นต้น เมือ่สนิค้าเข้าเทยีบท่าเรอืแล้วจะต้องมกีารตรวจสอบคณุภาพจากบรษิทัตรวจสอบคณุภาพ
สนิค้า (Surveyor) ทีบ่รษิทัได้ว่าจ้างอกีครัง้ เพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบคณุภาพของสนิค้าทีอ่ยูใ่นเรอื (ก่อนขนถ่ายสนิค้าออกจากเรอื) รวมทัง้
ตรวจสอบคุณภาพหลังจากสินค้าได้ขนถ่ายเข้าแท็งก์เก็บสินค้าแล้ว   

  นอกจากนี ้บรษิทัได้รบัการรบัรองระบบการบรหิารงานคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ�ากดั 
ส�าหรับการน�าเข้าและการจัดจ�าหน่ายสารเคมี สารดูดซับ สารเร่งปฏิกิริยา เครื่องกรองและอุปกรณ์ในธุรกิจน�้ามัน พลังงาน ปิโตรเคมี และ
สาธารณูปโภค

  ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  กลุม่ลกูค้าของบรษิทัเป็นผูผ้ลติในอตุสาหกรรมต่างๆ ทีต้่องการสารเคมแีละอปุกรณ์ไปใช้ในกระบวนการผลติ กลุม่ลกูค้าหลกัของบรษิทั

ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลติในอตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศ  ได้แก่  โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่น�้ามนั และปิโตรเคม ีเป็นต้น โดยสนิค้าและ
บรกิารทีบ่รษิทัจ�าหน่ายสามารถน�าไปใช้งานได้หลากหลายชนดิ ขึน้อยูก่บัความต้องการน�าไปใช้ของลกูค้า โดยสามารถแบ่งกลุม่ลกูค้าเป้า
หมายตามลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย

1.	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม	(Energy	and	Petroleum)

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่น
น�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน�้า (Offshore Refinery and 
Upstream Petrochemicals)

• หน่วยงานหรือขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้ง
ในทะเลและบนบก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�า้มัน ปิโตรเคมี โรงงาน
ผลติเอทลินี โรงงานผลติสารอะโรเมตกิส์ และผูร้บัเหมางานก่อสร้างโรงกลัน่
น�้ามัน และโรงงานปิโตรเคมีต่างๆ

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธรุกจิสารเคมเีหลว โรงไฟฟ้า และสาธารณปูโภค 
(Liquid Chemicals, Power & Utilities)

• โรงกลั่นน�้ามัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โรงงานผลิตสารอะโรเม
ติกส์ โรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ โรงไฟฟ้า และโรงผลิตน�้าประปา
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กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย

2.			ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม	(Industrial)	

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวท�าละลาย  
(Chemicals & Solvent Products)

• โรงงานผลติเคมภีณัฑ์ขัน้กลางทีผ่ลติสารเคมสี�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมต่อ
เนื่องต่างๆ เช่น โรงงานผลิตแชมพูสระผม น�า้ยาปรับผ้านุ่ม น�้ายาท�าความ
สะอาด อุตสาหกรรมสี ซีเมนต์ หมึกพิมพ์ เป็นต้น 

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมน�า้มนัหล่อลืน่และสารเตมิแต่ง (Base 
oil and Additives)

• โรงผสมน�้ามันหล่อลื่น และโรงงานผลิตไบโอดีเซล

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมการจดัการของเสยีต่างๆ ของโรงงาน 
(Emission & Waste management)

• โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

3.			ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	
ได้แก่ สินค้าประเภท Crude Glycerin และการขายสินค้าอื่นๆ

• โรงงานผลิต Glycerin บริสุทธิ์ ในต่างประเทศ

4.			การให้บริการ	
ให้ค�าปรกึษา ประสานงาน ของบรษิทัต่างๆ ส�าหรบังานออกแบบ
กระบวนการผลิต

• กลุ่มโรงกลั่นน�้ามัน ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก

  ในปี 2553-2555 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก เท่ากับร้อยละ 69.01 ร้อยละ 71.70 และร้อย
ละ 66.43 ต่อรายได้จากการขายรวม ตามล�าดับ โดยลูกค้ารายใหญ่ที่มีสัดส่วนเกินร้อยละ 10 มีจ�านวน 2 ราย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตขนาด
ใหญ่ในอุตสาหกรรมน�า้มัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี ทีม่ีความสัมพนัธ์ทีด่ีกบับริษัท และมีการติดต่อกบับริษัทมาเป็นเวลาต่อเนื่องนาน
กว่า 10 ปี สินค้าของบริษัทเป็นที่ต้องการและมีความจ�าเป็นที่ลูกค้าต้องใช้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2553-2555 บริษัท
ไม่มีรายได้จากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท

  บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด โดยมีการแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการแก่ลูกค้า  
ซึ่งนอกเหนือจากการขายสินค้าและอุปกรณ์ประเภทต่างๆแล้ว บริษัทยังให้ค�าปรึกษาที่เกี่ยวข้องและให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า  และ
ให้ความส�าคัญกับการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามก�าหนด ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท
มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทอย่างสม�่าเสมอเพื่อน�ามาปรับปรุงการด�าเนินงาน อีกทั้งยังให้ค�าแนะน�า
และวางแผนร่วมกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้อก�าหนดของลูกค้าอย่าง
ครบถ้วน ท�าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด

  นโยบายการกำาหนดราคา
  บริษัทมีนโยบายก�าหนดราคาขายสินค้าจากราคาต้นทุนสินค้าบวกอัตราก�าไร (Cost plus pricing) โดยราคาขายจะมีความยืดหยุ่น

ตามราคาตลาดของสนิค้าแต่ละประเภท  สนิค้าเคมภีณัฑ์ทีบ่รษิทัจดัจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลติมาจากกระบวนการกลัน่น�า้มนัดบิ และ
การผลิตปิโตรเคมีต่างๆ  ซึ่งกลไกราคาของผลิตภัณฑ์หรือต้นทุนสินค้าของบริษัทจะถูกก�าหนดและผันแปรไปตามภาวะราคาน�้ามันและ
ปิโตรเคมี  ดังนั้นการก�าหนดราคาขายสินค้าของบริษัทจะต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้า
หมาย ปริมาณและมูลค่าการสั่งซื้อ รวมทั้งต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้  และในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอัตราก�าไรขั้นต้น
ที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและการด�าเนินงานต่างๆได้  

  การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย
  บรษิทัจ�าหน่ายสนิค้าในประเทศเกอืบทัง้หมด (ประมาณร้อยละ 95 ของยอดขายรวม) โดยทมีงานขายของบรษิทัจ�านวน 13 คน ประจ�า

ทัง้ทีส่�านกังานใหญ่ในกรงุเทพฯ และทีส่�านกังานสาขาในจงัหวดัระยอง ทมีงานขายจะแบ่งความรบัผดิชอบดแูลการขายแยกเป็นแต่ละกลุม่
ผลิตภัณฑ์ โดยจะท�าหน้าที่ติดต่อ ดูแลความต้องการ และน�าเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตหรือคู่ค้า
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการล่วงหน้าของลูกค้า และทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มของปริมาณและ
ราคาสินค้าในตลาดของผู้ผลิต เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขายและการก�าหนดราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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  สินค้าที่บริษัทจัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่ได้รับค�าสั่งซื้อล่วงหน้ามาจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อและจัดส่งให้แก่
ลูกค้าตามก�าหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะก�าหนดความต้องการ มาตรฐานของสินค้า แหล่งที่มาหรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่
บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทเสนอสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเสนอราคา และเงื่อนไขการขายต่างๆในลักษณะของการ
ประมูล โดยสินค้าที่จัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากผู้ผลิตที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตของลูกค้า จึงมีความจ�าเป็นที่ลูกค้าต้องใช้อย่างต่อเนื่อง

  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  สินค้าที่บริษัทจ�าหน่ายส่วนใหญ่สั่งซื้อจากผู้ผลิตหลายรายในต่างประเทศ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้นน�า

ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกลั่นน�า้มัน และปิโตรเคมีระดับโลก โดยบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า  และมีขั้นตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีใบรับ
รองผลิตภัณฑ์ แหล่งที่มาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เช่น ประเภทสารเคมี ส่วนผสมของสารเคมี การแก้ไข และป้องกัน
อนัตรายจากสารเคม ีเป็นต้น โดยบรษิทัคูค้่าทีเ่ป็นผูจ้�าหน่ายสนิค้าให้กบับรษิทัจะต้องได้รบัการขึน้ทะเบยีนกบับรษิทั ซึง่บรษิทัมกีารประเมนิ
ผล และทบทวนรายชื่อคู่ค้าดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ  เพื่อให้การด�าเนินการมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ที่
จัดจ�าหน่าย

  ในการสัง่ซือ้สนิค้าเพือ่มาจ�าหน่ายต่อให้แก่ลกูค้านัน้ บรษิทัมกีารวางแผนการสัง่ซือ้ล่วงหน้าในปรมิาณทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาจาก
แนวโน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อจะได้จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการ
จ�าหน่าย ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินค้าคงคลัง หรือไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ทันและเพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้มีสินค้าค้างในคลังนานเกินไป
จนเป็นภาระแก่บริษัท

  บริษัทเป็นผู้จ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้า ดังนี้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จ�าหน่ายสินค้า

1.	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม	(Energy	and	Petroleum)

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามัน
และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน�้า (Offshore Refinery and Upstream 
Petrochemicals)

• UOP LLC
• PALL Corporation  Filtration and Separations (Thailand) Ltd.
• INEOS Oxide
• Nikki Universal Co., Ltd. 

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสารเคมีเหลว โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภค 
(Liquid Chemicals, Power & Utilities)

• UOP LLC
• Nippon Ketjen Co.,Ltd.
• Albemarle Asia Pacific
• Dorf Ketal Chemicals
• PALL Corporation Filtration and Separations
• Brüel & Kjær Vibro A/S
• Munters

2.			ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม	(Industrial)	

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์และตวัท�าละลาย (Chemicals 
& Solvent Products)

• บริษัท ทีโอซีไกลคอล จ�ากัด
• INEOS Oxide
• บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด 

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง (Base 
oil and Additives)

• Neste Oil (Suisse) S.A.
• Daelim Corporation
• Clariant Chemical

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียต่างๆ ของโรงงาน 
(Emission & Waste management)

• Donau Carbon
• Nikkei Universal

3.			ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
       ได้แก่ สินค้าประเภท Crude Glycerin และการขายสินค้าอื่นๆ

• บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด                         

4.			การให้บริการ ให้ค�าปรึกษา ประสานงาน ของบริษัทต่างๆ 
       ส�าหรับงานออกแบบกระบวนการผลิต

• UOP LLC
• Vogelbusch GmbH
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บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



  ในปี 2553-2555 บริษัทมียอดสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ 10 รายแรก เท่ากับร้อยละ 92.00 ร้อยละ 92.85 และร้อยละ 91.85 
ของยอดมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวม ตามล�าดับ โดยในแต่ละปีมีการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 จ�านวน 
2-3 ราย ซึ่งผู้ผลิตดังกล่าวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ต่ออายุสัญญาตัวแทน
จ�าหน่ายกบับรษิทัดงักล่าวมาโดยตลอด โดยในปี 2553-2555 บรษิทัมกีารสัง่ซือ้จากผูผ้ลติรายใหญ่รายหนึง่ในสดัส่วนทีเ่กนิกว่าร้อยละ 30  

2)   ลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
 2.1)  การผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) 

  การผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (CBG) เป็นหนึ่งในโครงการด้านธุรกิจพลังงานทดแทน ที่ช่วยสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ตามแนวนโยบายหลกัของกระทรวงพลงังาน โดยโครงการตัง้อยูท่ีอ่�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ บนทีด่นิเช่าภายในบรเิวณฟาร์มสกุรของ
บรษิทั มงคล แอนด์ ซนัส์ ฟาร์ม จ�ากดั (ไม่ใช่บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั) เนือ้ที ่11 ไร่ 1 งาน ผลติก๊าซ CBG จากของเสยีทีไ่ด้จากฟาร์ม
สุกรดังกล่าว เพื่อน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้ก๊าซ NGV 

  โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถผลิตก๊าซ CBG ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า NGV ส�าหรับยานยนต์ตามประกาศของกรมธุรกิจ
พลังงาน มีก�าลังการผลิตประมาณ 6 ตันต่อวัน หรือประมาณ 2,160 ตันต่อปี โดยจะเริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2556 

  บริษัทจ�าหน่ายก๊าซ CBG ที่บริษัทผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เพื่อน�าไปจ�าหน่ายในปั๊มน�้ามันของ ปตท.ที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัท โดยบริษัทมีสัญญาในการผลิต CBG เพื่อส่งมอบและจ�าหน่ายให้กับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี  

  นอกจากนี้ โครงการยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ
ก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบกจิการเป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการ และหลงัจากนัน้จะได้รบัลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นเวลาอีก 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดระยะเวลา
ยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าว 

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  ผลติภณัฑ์ก๊าซชวีภาพอดัความดนัสงู หรอื CBG เป็นก๊าซทีเ่กดิจากการน�าก๊าซชวีภาพมาปรบัปรงุคณุภาพโดยการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) และความชืน้ออกจนมปีรมิาณก๊าซมเีทน (CH4) เพิม่ขึน้ โดยมคีณุสมบตัเิทยีบเท่าก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบั
ยานยนต์ ที่เรียกว่า ก๊าซเอ็นจีวี (Natural Gas for Vehicles : NGV) หรือก๊าซซีเอ็นจี (Compressed Natural Gas : CNG) ที่มีระบบผลิต
ไบโอแก๊สแล้วอัดลงถังที่แรงดันสูง เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ ทดแทนการใช้ก๊าซเอ็นจีวีส�าหรับยานยนต์ โดย CBG ที่บริษัทผลิตได้มี
คุณสมบัติเทียบเท่า NGV ส�าหรับยานยนต์ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน   

  ที่ตั้งโครงการ

  สถานที่ตั้งโครงการ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
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  โครงการผลติก๊าซ CBG ของบรษิทัโครงการแรก ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ห่างจากชมุชนประมาณ 2 กโิลเมตร บนทีด่นิ
เช่าเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน ในบริเวณฟาร์มสุกรของบริษัท มงคล แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม จ�ากัด (ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท) ซึ่งได้เริ่มท�า
สัญญาเช่าเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 อายุสัญญาเช่า 18 ปี (1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2572) โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและจะ
เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2556 มีก�าลังการผลิตประมาณ 6 ตันต่อวัน หรือประมาณ 2,160 ตันต่อปี ซึ่งนอกจากจะสร้าง
รายได้และก�าไรสุทธิให้แก่บริษัทแล้ว ยังเป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้รถยนต์ อีกทั้งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
โดยเป็นการผลติพลงังานทางเลอืกเพือ่ทดแทนการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ๆ เช่น น�า้มนัเชือ้เพลงิ และก๊าซธรรมชาต ิ และเป็นการน�าของ
เสยีหรอืมลูสกุรกลบัมาใช้ให้เกดิประโยชน์ เป็นการช่วยลดมลภาวะและของเสยี อนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชนทีเ่กดิจากฟาร์มสกุร
อย่างครบวงจร

  โครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 
ได้รบัสทิธปิระโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทนุ ได้แก่ การได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบกจิการเป็น
เวลา 8 ป ีนบัแต่วนัทีเ่ริ่มมีรายได้จากการประกอบกจิการ และหลงัจากนัน้จะได้รบัลดหย่อนภาษีเงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จาก
การลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นเวลาอีก 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าว 

  ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  ลกูค้าโดยตรงของบรษิทั คอื บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) (ปตท.) เพยีงรายเดยีว ทัง้นี ้สบืเนือ่งมาจากโครงการผลติ CBG ของบรษิทั 

เป็นโครงการทีเ่กดิจากความร่วมมอืของ ปตท. อนัเป็นผลมาจากข้อจ�ากดัของ ปตท. ในการขยายสถานบีรกิาร NGV ทีต้่องตัง้อยูบ่รเิวณแนว
ท่อก๊าซธรรมชาต ิและการขนส่ง NGV ไปยงัพืน้ทีห่่างไกลมต้ีนทนุค่อนข้างสงู โดยเมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2553 บรษิทั และ ปตท. ได้ลงนาม
ร่วมกนัในบนัทกึข้อตกลง “โครงการทดลองพฒันาก๊าซชวีภาพทีไ่ด้จากมลูสตัว์เพือ่การคมนาคม จงัหวดัเชยีงใหม่” เพือ่ผลติก๊าซชวีภาพอดั
ความดนัสงู หรอื CBG ส�าหรบัใช้เป็นเชือ้เพลงิในรถยนต์ทดแทนการใช้ก๊าซ NGV โดย ปตท.จะรบัซือ้ก๊าซชวีภาพอดัความดนัสงูจากบรษิทั
ในราคาที่เหมาะสม เพื่อน�าไปจ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ในพื้นที่ห่างไกลแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการหลัก NGV 

  นโยบายกำาหนดราคา
  การก�าหนดราคาขาย CBG เป็นไปตามสูตรราคาที่ก�าหนดร่วมกัน ในสัญญาซื้อขาย CBG ระหว่างบริษัทและ ปตท. โดยอ้างอิงจาก

ปัจจัยหลัก ได้แก่ ราคาน�้ามันประเภทต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

  การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย
  บริษัทจ�าหน่าย CBG ทั้งหมดที่ผลิตได้จากโรงงาน CBG ที่อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เพียง

รายเดียว โดยบริษัทมีสัญญาในการผลิต CBG เพื่อส่งมอบและจ�าหน่ายให้กับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี โดย ปตท. ได้รับซื้อก๊าซ CBG ที่
บริษัทผลิตได้ทั้งหมดในราคาตามที่ก�าหนดในสัญญา เพื่อน�าไปจ�าหน่ายในสถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงของ ปตท.ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กับโรงงานของบริษัท

  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 การผลิต

  โครงการผลติ CBG ของบรษิทั เป็นการน�าเทคโนโลยกีารผลติก๊าซจากประเทศเยอรมน ีและเทคโนโลยกีารปรบัสภาพก๊าซจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาใช้เพื่อท�าให้ก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง สามารถน�ามาเป็นเชื้อเพลิงในการคมนาคมขนส่งได้  ระบบการผลิต CBG ของ
บริษัทได้มีการต่อเชื่อมท่อน�าก๊าซชีวภาพมาจากฟาร์มสุกรของ มงคล แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดกัน เพื่อน�ามาผลิตเป็น CBG มี
ก�าลังการผลิตประมาณ 6 ตันต่อวัน หรือประมาณ 2,160 ตันต่อปี 
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	 กระบวนการผลิต	:

	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  การผลิต CBG จากโรงงานที่อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการน�าของเสียหรือมูลสุกรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการช่วย

ลดมลภาวะและของเสีย อันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เกิดจากฟาร์มสุกรอย่างครบวงจร    นอกจากนี้ การด�าเนินโครงการผลิต 
CBG ของบริษัท ไม่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเล็ก เป็นโครงการอนุรักษ์
พลังงาน และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 

 2.2)  โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP)
  บรษิทัอยูร่ะหว่างการลงทนุก่อสร้างโครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production Project : PPP) ทีจ่งัหวดัสโุขทยั 

โดยกระบวนการผลติใช้ก๊าซเหลอืทิง้ซึง่เป็นผลพลอยได้จากการขดุเจาะน�้ามนัของฐานผลติบรูพา-เอ ของบรษิทั สยามโมเอโกะ จ�ากดั (ไม่ได้
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท) ซึ่งรับสัมปทานปิโตรเลียมจากกระทรวงพลังงาน ในแหล่งบูรพา อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  เพื่อ
มาแปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ ที่สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed 
Natural Gas : CNG)  2) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG)  และ 3) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural 
Gasoline : NGL) โดยจะมีก�าลังผลิตรวมประมาณ 19,681 ตันต่อปี ประกอบด้วย CNG 12,036 ตันต่อปี  LPG 6,300 ตันต่อปี และ NGL 
1,345 ตนัต่อปี ปัจจบุนับรษิทัอยูร่ะหว่างการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ ใช้เงนิลงทนุประมาณ 620 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสรจ็และเริม่การผลติ
ได้ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2556 

 
 2.3)  การดำาเนินธุรกิจของบริษัทร่วม – บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำากัด

  บางจากไบโอฟูเอล เริ่มเปิดด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2552 ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจ�าหน่าย และจ�าหน่ายไบ
โอดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่น�าไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบางส่วนในน�า้มันดีเซลที่ได้จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้ได้น�า้มัน
ไบโอดีเซลประเภทต่างๆ เช่น น�้ามันไบโอดีเซล  B5 หรือ B10 เป็นต้น

  ผลติภณัฑ์ไบโอดเีซลทีบ่างจากไบโอฟเูอลผลติได้จ�าหน่ายในประเทศทัง้หมด โดยส่วนใหญ่จ�าหน่ายให้แก่ BCP ซึง่เป็นบรษิทัแม่ เพือ่
น�าไปผสมกับน�้ามันดีเซลในอัตราส่วนต่างๆ และจ�าหน่ายให้แก่ผู้ใช้น�้ามันต่อไป ส่วนที่เหลือจะท�าการตลาดโดยจ�าหน่ายให้แก่ผู้ค้าน�้ามัน
รายอื่น   ทั้งนี้ ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่าง บางจากไบโอฟูเอล และ BCP ก�าหนดให้ BCP จะต้องรับซื้อผลิต
ภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 จากบางจากไบโอฟูเอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บางจากไบโอฟูเอลผลิตได้ ส�าหรับกลีเซอรีน
ดบิซึง่เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้จากการผลติไบโอดเีซล จ�าหน่ายให้กบัผูค้้ารายใหญ่ (TRADER) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึบรษิทั
ด้วย ปัจจุบันโรงงานได้ขยายก�าลังการผลิตเต็มที่เท่ากับ 360,000 ลิตรต่อวันผลิต  เพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของไบโอดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้น  
และมผีลติภณัฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลติไบโอดเีซล คอื   กลเีซอรนีดบิ (Grude Glycerin : Minimum 80% purify) ประมาณ 36,000 
ลติรต่อวนัผลติ เพือ่น�าไปผลติเป็นสนิค้าในอตุสาหกรรมต้นน�้าของเคมภีณัฑ์อืน่ต่อไป นอกเหนอืจากการใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร ยา และ
เครื่องส�าอาง เป็นต้น
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(หน่วย:ล้านบาท)

ประเภทของรายได้

งบการเงินรวม

2554 2555 เพิ่ม(ลด)

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

รายได้จากการขาย

1.   ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัพลงังานและปิโตรเลยีม  
     (Energy and Petroleum)

687.31 69.65 473.06 55.59 (214.25) (31.17)

2.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)  217.71 22.06 242.58 28.50 24.87 11.42

3.  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ1/ 44.04 4.46 31.58 3.71 (12.46) (28.29)

4.  การให้บริการ 8.53 0.86 64.60 7.59 56.07 657.37

รายได้จากการขายและบริการรวม 957.59 97.05 811.82 95.39 (145.77) (15.22)

รายได้อื่น2/ 6.95 0.70 8.91 1.05 1.96 28.17

          รายได้รวม 964.54 97.75 820.72 96.44 (143.82) (14.91)

ส่วนแบ่งผลก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 22.21 2.25 30.31 3.56 8.10 36.48

            รวม 986.75 100.00 851.03 100.00 (135.72) (13.75)

หมายเหตุ : 1/  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการส่งออกสินค้าประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ

2/  รายได้อืน่ ได้แก่ ค่านายหน้าขายสนิค้าและบรกิาร ดอกเบีย้รบั ก�าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น ก�าไรจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ 
และอืน่ๆ โดยในปี 2555 ได้มกีารจดักลุม่รายได้ใหม่ ส่งผลให้รายได้บรกิารได้แยกออกจากรายได้อืน่ ไปจดัประเภทรวมอยูใ่นราย
ได้จากการขายและบริการ ซึ่งข้อมูลส�าหรับปี 2554 ที่แสดงในตารางข้างต้น ได้มีการจัดประเภทของรายได้ตามการจัดประเภท
ใหม่ในปี 2555

โครงสร้างรายได้  
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ภาวะอุตสาหกรรม
บรษิทัประกอบธรุกจิน�าเข้า จ�าหน่าย สารเคม ีและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ สนิค้าส่วนใหญ่ของบรษิัทจะเป็นการจ�าหน่ายให้แก่

ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน�้ามัน อุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น  นอกจากนี้ ในปัจจุบันบริษัทมี
โครงการลงทนุในอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนทีเ่กีย่วกบัการผลติก๊าซชวีภาพอดัความดนัสงู CBG เพือ่ใช้ในเป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัรถยนต์ทดแทนการใช้ 
NGV รวมทัง้อยูใ่นระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม เพือ่ผลติก๊าซธรรมชาตอิดั (CNG) ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และก๊าซโซลนี
ธรรมชาติ (NGL)   ดังนั้น การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว   

ส�าหรับสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยในปี  2555 (เบื้องต้น) สรุปได้ ดังนี้ 
(ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน)

การผลิตพลังงาน

ในปี 2555 มกีารผลติพลงังานปรมิาณ 77,077 พนัตนัเทยีบเท่าน�า้มนัดบิ เพิม่ขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 7.1 โดยมกีารผลติพลงังานเชงิพาณชิย์
ในสัดส่วนร้อยละ 70.7 ของการผลิตพลังงานทั้งหมด พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ ร้อยละ 29.3 

การผลิตพลังงาน

ปริมาณ
(พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2553 2554 2555P 2554 2555P

การผลิตพลังงาน (รวม) 72,144 71,960 77,077 (0.3) 7.1

• พลังงานเชิงพาณิชย์ 49,613 50,161 54,508 1.1 8.7

- น�้ามันดิบ 7,641 6,859 7,411 (10.2) 8.1

- ลิกไนต์ 4,966 5,992 4,801 20.7 (19.9)

- ก๊าซธรรมชาติ 31,407 31,310 35,836 (0.3) 14.5

- คอนเดนเสท 4,368 4,183 4,430 (4.2) 5.9

- ไฟฟ้าพลังน�้า และอื่นๆ * 1,231 1,817 2,030 47.6 11.7

• พลังงานหมุนเวียน ** 6,249 6,623 7,825 6.0 18.2

• พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม *** 14,882 14,045 13,245 (5.6) (5.7)

• เชื้อเพลิงชีวภาพ 834 919 1,261 10.2 37.2

• พลังงานอื่นๆ 566 212 238 (62.5) 12.3
   * อื่นๆ ประกอบด้วย พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
  ** พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย แสงอาทิตย์ ฟืน ถ่าน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ และก๊าซชีวภาพ
 *** พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ประกอบด้วย ฟืน แกลบ และ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป

ปี 2555 ประเทศไทยมโีรงกลัน่น�า้มนัรวม 8 โรง มกี�าลงัการกลัน่รวมทัง้สิน้ 1,094,500 บาร์เรลต่อวนั  นอกจากนี ้ยงัมโีรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
6 โรง มีขนาดรวม 2,660 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และโรงแยกก๊าซ ปตท.สพ.สยาม ซึ่งท�าการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นหลักอีก 1 โรง มีขนาด 
120 ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั  โดยพบว่าในปี 2555 มกีารผลติน�า้มนัส�าเรจ็รปูซึง่ประกอบด้วย น�า้มนัดเีซล ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว น�า้มนัเบนซนิ น�า้มนั
เครื่องบิน น�้ามันเตา และน�้ามันก๊าด เป็นสัดส่วนร้อยละ 46.6 15.6 14.7 12.6 10.3 และ 0.2 ตามล�าดับ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยในปี 2555 มีปริมาณ 73,316 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 3.9 และคิด
เป็นมลูค่าการใช้พลงังานรวม 1,798 พนัล้านบาท โดยมกีารใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ในสดัส่วนร้อยละ 81.8 ของการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายทัง้หมด 
ส่วนที่เหลือเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 7.7 และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมร้อยละ 10.5

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
จ�าแนกตามชนิดพลังงาน

ปริมาณ
(พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2553 2554 2555P 2554 2555	P

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (รวม) 70,248 70,562 73,316 0.4 3.9

• พลังงานเชิงพาณิชย์ 56,829 57,424 59,956 1.1 4.4

- น�้ามันส�าเร็จรูป 32,096 33,067 35,187 3.3 6.4

- ไฟฟ้า 12,724 12,672 13,861 (0.4) 9.4

- ถ่านหิน/ลิกไนต์ 8,240 7,201 5,794 (12.6) (19.5)

- ก๊าซธรรมชาติ 3,769 4,485 5,114 19.0 14.0

• พลังงานหมุนเวียน 4,534 4,556 5,635 0.5 23.7

• พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 8,885 8,582 7,725 (3.4) (10.0)

ส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ พบว่า โดยรวมมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น โดยเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมมากที่สุด
หรือคิดเป็นร้อยละ 36.7 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3) รองลงมาเป็นการใช้ในสาขาขนส่ง สาขาบ้านอยู่อาศัย สาขาธุรกิจการค้า และสาขาเกษตรกรรม  
ร้อยละ 35.8 15.1 7.5 และ 5.2 ตามล�าดับ

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
จ�าแนกตามสาขาเศรษฐกิจ

ปริมาณ
(พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2553 2554 2555P 2554 2555	P

1. สาขาเกษตรกรรม 3,499 3,686 3,790 5.3 2.8

2. สาขาอุตสาหกรรม * 25,571 26,910 26,910 (2.8) 8.3

3. สาขาบ้านอยู่อาศัย 10,963 11,040 11,083 0.7 0.4

4. สาขาธุรกิจการค้า 5,621 5,511 5,303 (2.0) (3.8)

5. สาขาขนส่ง 24,594 25,469 26,230 3.6 3.0

รวม 70,248 70,562 73,316 0.4 3.9

* สาขาอุตสาหกรรมประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิต 26,673 พันตันเทียบเท่าน�า้มันดิบ เหมืองแร่ 117 พันตันเทียบเท่าน�า้มันดิบ และ 
ก่อสร้าง 120 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในปี 2555 พบว่า มีการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 63.8 ของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ทั้งหมด รองลงมาเป็นถ่านหิน/ลิกไนต์ ร้อยละ 27.7 น�้ามันเตาและน�้ามันดีเซล ร้อยละ 1.6 ส่วนที่เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.9

34 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



การน�าเข้าพลังงาน

ในปี 2555 มีการน�าเข้าพลังงานปริมาณ 69,733 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 8.2 โดยมีการน�าเข้าพลังงานเชิง
พาณิชย์ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของการผลิตพลังงานทั้งหมด พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1

การน�าเข้าพลังงาน
ปริมาณ

(พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ)
อัตราการเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)

2553 2554 2555P 2554 2555P

การน�าเข้าพลังงาน (รวม) 65,113 64,473 69,733 (1.0) 8.2

• พลังงานเชิงพาณิชย์ 65,052 64,394 69,638 (1.0) 8.1

-  น�้ามันดิบ 40,734 39,637 42,992 (2.7) 8.5

-  ถ่านหิน 10,669 10,402 11,640 (2.5) 11.9

-  น�้ามันส�าเร็จรูป 161 2,071 2,663 1,186.3 28.6

-  ก๊าซธรรมชาติ 11,385 9,744 9,910 (14.4) 1.7

-  คอนเดนเสท 1,482 1,630 1,499 10.0 (8.0)

-  ไฟฟ้า 621 910 934 46.5 2.6

• พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม * 61 79 95 29.5 20.3

* ประกอบด้วย ฟืน และ ถ่าน

การส่งออกพลังงาน

ในปี 2555 มีการส่งออกพลังงานปริมาณ 12,842 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 14.7 โดยเป็นการส่งออกพลังงานเชิง
พาณิชย์ในสัดส่วนร้อยละ 98.1 ของการผลิตพลังงานทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมและเชื้อเพลิงชีวภาพ ร้อยละ 1.9

การส่งออกพลังงาน

ปริมาณ
(พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2553 2554 2555P 2554 2555P

การส่งออกพลังงาน (รวม) 12,097 11,195 12,842 (7.5) 14.7

• พลังงานเชิงพาณิชย์ 12,052 11,078 12,599 (8.1) 13.7

-  น�้ามันส�าเร็จรูป 10,327 9,142 10,112 (11.5) 10.6

-  น�้ามันดิบ 1,471 1,637 2,125 11.3 29.8

-  ไฟฟ้า 138 140 127 1.4 (9.3)

-  ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 103 155 228 50.5 47.1

-  ถ่านหิน 13 4 7 (69.2) 75.0

• พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม * 9 13 18 44.4 38.5

• เชื้อเพลิงชีวภาพ ** 36 104 225 188.9 116.3
 * ประกอบด้วย  ถ่าน
** ประกอบด้วย เอทานอล ไบโอดีเซล
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สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทน

จากสถานการณ์ราคาน�้ามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้ประเทศไทยต้องจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อใช้ทดแทนน�า้มัน ซึ่งภาครัฐมี
มาตรการและนโยบายทีส่นบัสนนุให้มกีารใช้พลงังานทดแทนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง  โดยเฉพาะการใช้พลงังานทดแทนทีส่ามารถผลติได้จากภายใน
ประเทศ ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล)  โดย
ในปี 2555 พบว่าการใช้พลังงานทดแทนทั้งสิ้น 7,292พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 14.3   ทั้งนี้ มีการใช้ในรูปของไฟฟ้า 
ความร้อน และ เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) ในสัดส่วนร้อยละ 9.9 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด

การใช้พลังงานทดแทน

ปริมาณ
(พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2553 2554 2555P 2555P

1. ไฟฟ้า *
   (แสงอาทิตย์ ลม น�้า ชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ) 304 372 455 22.3

2. ความร้อน **
   (แสงอาทิตย์ ชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ) 4,443 5,129 5,718 11.5

3. เชื้อเพลิงชีวภาพ 804 878 1,119 27.4

-  เอทานอล 329 331 364 10.0

-  ไบโอดีเซล 475 547 755 38.0

รวม 5,551 6,379 7,292 14.3
 * ไม่รวมไฟฟ้าที่ผลิตใช้เอง (off grid)
** รวมเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าใช้เอง (off grid)

การแข่งขัน

ธรุกจิการน�าเข้า จ�าหน่าย สารเคมแีละอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ มผีูป้ระกอบการเป็นจ�านวนมาก เนือ่งจากสารเคมทีีใ่ช้อตุสาหกรรม
ต่างๆมีมากมายหลายประเภท โดยผู้ประกอบการแต่ละรายอาจมีความเชี่ยวชาญ ช�านาญในการจ�าหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมแตกต่างกัน ส�าหรับบริษัทมีความเชี่ยวชาญ ช�านาญในการจ�าหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่น
น�้ามัน โรงแยกก๊าซ และปิโตรเคมี โดยการแข่งขันในกลุ่มผู้ประกอบการที่จ�าหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่น
น�า้มนั โรงแยกก๊าซ และปิโตรเคม ีนัน้ ถอืว่ามกีารแข่งขนัไม่รนุแรงมากนกั เมือ่เทยีบกบักลุม่อตุสาหกรรมอืน่ๆ เนือ่งจากผูป้ระกอบการต้องมคีวาม
รู้ความช�านาญเฉพาะทาง รวมทั้งประสบการณ์ของทีมงานขาย ที่ต้องสามารถแนะน�า เสนอแนะ รวมทั้งให้ค�าปรึกษา และการบริการหลังการ
ขายที่ดีแก่ลูกค้าได้ ประกอบกับการเข้าสู่ธุรกิจของคู่แข่งรายใหม่อาจท�าได้ยาก เนื่องจากผู้ประกอบการต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามา
เป็นระยะเวลานาน และใช้เงินลงทุนสูงเมื่อเทียบกับการจ�าหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ให้แก่อุตสาหกรรมทั่วไป 

การทีจ่ะระบสุ่วนแบ่งการตลาดของบรษิทัเมือ่เทยีบกบักลุม่อตุสาหกรรมท�าได้ยาก เนือ่งจากมผีูป้ระกอบการจ�าหน่ายสารเคม ีและอปุกรณ์
เพือ่ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ มจี�านวนมาก โดยมกีารจ�าหน่ายสนิค้าเคมภีณัฑ์และอปุกรณ์ทีห่ลากหลายกนัไป ท�าให้ไม่สามารถเปรยีบเทยีบ
ผูอ้ืน่ประกอบการทีด่�าเนนิธรุกจิเหมอืนกบับรษิทัได้ แต่อย่างไรกด็บีรษิทัมคีวามพร้อมในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอืน่ โดยบรษิทัมทีมีงาน
ที่มีประสบการณ์ ความช�านาญเฉพาะด้าน ในการจ�าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ ส�าหรับอุตสาหกรรมพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ บริษัทจัด
หน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานระดับชั้นน�าของโลก พร้อมกับมีบริการหลังการขายแก่ลูกค้า ประกอบกับบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าเรื่อยมา ท�าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดที่ผ่านมา

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการจัดจ�าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 17 ปี บริษัทได้มีการพัฒนาและเพิ่มประเภทของ
สินค้าที่จัดจ�าหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้ามาโดยตลอด ดังนั้นบริษัทจึงได้วางกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว โดยกลยุทธ์การ
แข่งขันทางการตลาดของบริษัท เป็นดังนี้
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1.  จ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ โดยการจัดหาสินค้าให้ตรงตามที่ลูกค้าก�าหนดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดยเน้นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพและมาตรฐานจากผู้ผลิตชั้นน�าที่มีชื่อเสียงของโลก และมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ (COA) จากแหล่งผู้ผลิตสินค้า รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก�าหนดของลูกค้าด้วยทีมงานของบริษัทและผู้ตรวจสอบคุณภาพ
จากภายนอก (Surveyor) เพือ่ให้ได้สนิค้าทีต่รงตามมาตรฐานทีไ่ด้ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั ท�าให้บรษิทัสามารถรบัประกนัในคณุภาพและ
มาตรฐานของสินค้าที่จัดจ�าหน่ายได้

2.  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ โดยบริษัทมีการศึกษาแนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่ค้นหาและคดัเลอืกผลติภณัฑ์ใหม่ๆทีต่รงกบัความต้องการของลกูค้าในแต่ละกลุม่อตุสาหกรรม อกีทัง้มกีารตดิต่อ สร้างความ
สมัพนัธ์ทีด่ ีและดแูลลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สามารถเสนอผลติภณัฑ์ได้ตรงกบัความต้องการและก�าหนดเวลาของลกูค้า รวมทัง้มกีระบวนการ
ดแูลลกูค้าหลงัการขาย เพือ่จะได้ทราบถงึปัญหาและด�าเนนิการแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกดิซ�า้ อนัจะสร้างความ พงึพอใจอย่างยัง่ยนืให้แก่
ลูกค้าในระยะยาวได้

3.  ให้ความส�าคัญกับการส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วนและทันตามก�าหนดเวลาของลูกค้า รวมทั้งเน้นในเรื่องความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า 
โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ช�านาญการด้านการขนส่งที่ได้มาตรฐานเป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การด�าเนินงานและยังเป็นการลดความเสี่ยงจากปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้า เช่น ความเสียหายจากอุบัติเหตุ รวมทั้งลด
ต้นทุนในการจัดหารถบรรทุกให้เพียงพอรองรับกับปริมาณการขนส่ง และลดภาระในการดูแลและบริหารบุคลากรด้านการขนส่ง

4.  ก�าหนดราคาขายให้มีความเหมาะสม และยืดหยุ่นตามภาวะราคาตลาดของสินค้าในแต่ละประเภท เนื่องจากสินค้าเคมีภัณฑ์ของบริษัท
ส่วนใหญ่เป็นผลผลติมาจากกระบวนการกลัน่น�้ามนัดบิ และการผลติ ปิโตรเคมต่ีางๆ ซึง่กลไกราคาของผลติภณัฑ์จะถกูก�าหนดและผนัแปร
ไปตามภาวะราคาน�้ามันและปิโตรเคมี ดังนั้นการก�าหนดราคาขายสินค้าจะต้องมีความยืดหยุ่น เหมาะสม และสามารถแข่งขันในตลาด
ได้  ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและการด�าเนินงานต่างๆได้  บริษัทได้มีการ
ติดตามราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องในตลาดโลกอย่างสม�า่เสมอ เพื่อที่จะก�าหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาดได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นีก้ารก�าหนดราคาขายหรอือตัราก�าไรขัน้ต้นจะพจิารณาจากคณุสมบตัแิละความสามารถในการแข่งขนัของสนิค้า
ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

5.  เน้นการขายตรงไปยังลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในปริมาณการขายจ�านวนมากและต่อเนื่อง โดยทีมงานการขายของบริษัทที่มีความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท�าหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
รวมทั้งให้ค�าปรึกษาและดูแลหลังการขายได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจ และเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท รวมทั้งสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทถึงความเป็นผู้มีประสบการณ์ความช�านาญในธุรกิจเป็นอย่างดี

แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

แนวโน้มการแข่งขนัของธรุกจิการน�าเข้า จ�าหน่าย สารเคม ีและอปุกรณ์ ในอตุสาหกรรมพืน้ฐานขนาดใหญ่ อาท ิอตุสาหกรรมโรงกลัน่น�้ามนั 
อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น ยงัไม่รนุแรงมากนกั ซึง่สารเคมทีีใ่ช้เป็นส่วนประกอบ และอปุกรณ์ต่างๆต้องเป็นสนิค้าที่
มีมาตรฐานและคุณภาพดี ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ ความช�านาญเฉพาะทาง ประกอบกับต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และยังต้องใช้เงิน
ลงทุนสูงมากกว่าเมื่อเทียบกับการจ�าหน่ายสินค้าเคมีในอุตสาหกรรมทั่วไป โดยผู้ประกอบการมีแนวโน้มในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สนิค้าทีจ่�าหน่ายเพิม่ขึน้ โดยเพิม่บรกิารให้ค�าปรกึษา และแนะน�า ประกอบกบัสรรหาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีส่ามารถช่วยเพิม่มลูค่า และลดต้นทนุให้
กับลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ประกอบการจะยังเผชิญอุปสรรคจากปัญหาเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานใหม่ ที่ต้องมีการ
ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และคู่แข่งที่เป็น
ผู้ประกอบการน�าเข้า จ�าหน่าย สารเคมี และอุปกรณ์ ในกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นน�้ามัน และอุตสาหกรรมพื้นฐานต่างๆ 
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ปัจจบุนับรษิทัมกีารประกอบธรุกจิ อนัได้แก่ การน�าเข้า และจ�าหน่ายสนิค้า และการลงทนุในอตุสาหกรรมด้านพลงังานทดแทน และมบีรษิทัร่วม
ประกอบธรุกจิเป็นผูผ้ลติ จดัจ�าหน่าย และจ�าหน่ายไบโอดเีซล บรษิทัมคีวามเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิแต่ละประเภท เช่นเดยีวกบัความเสีย่งทัว่ไปทีอ่าจ
เกิดขึ้นกับธุรกิจทุกประเภท และความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้

1.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
1.1		 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ	น�าเข้า	และจ�าหน่ายสินค้า

	 •	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
  บริษัทน�าเข้า จ�าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ส�าคัญ ได้แก่ โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน�้ามัน และ

โรงงานปิโตรเคม ีเป็นต้น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลติในอตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศ โดยบรษิทัมรีายได้จากการขายสนิค้าให้แก่ลกูค้า
รายใหญ่ 3 รายแรก ในสดัส่วนร้อยละ 46.71 ร้อยละ 44.78 และร้อยละ 36.40 ของรายได้จากการขายและบรกิารรวม ในปี 2553-2555 
 ตามล�าดับ 

  ลกูค้ารายใหญ่ของบรษิทัดงักล่าวส่วนใหญ่มลีกัษณะการประกอบธรุกจิแยกเป็นหลายกลุม่ธรุกจิ โดยในแต่ละกลุม่ธรุกจิมคีวาม
ต้องการสนิค้าของบรษิทัแตกต่างกนัไปในหลายกลุม่สนิค้า และมกีารสัง่ซือ้สนิค้าจากบรษิทั รวมทัง้การตดิต่อ เจรจา ต่อรองกบับรษิทั 
แยกกนัในแต่ละกลุม่ธรุกจิ  ซึง่เมือ่รวมรายได้จากการขายสนิค้าให้แต่ละกลุม่ธรุกจิของลกูค้ารายใหญ่รายหนึง่ๆ จะมสีดัส่วนทีส่งูเมือ่
เทยีบกบัรายได้จากการขายรวมของบรษิทั ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาสดัส่วนการขายสนิค้าให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ในแต่ละปีของช่วงระยะเวลา 
3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง ที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของ
รายได้จากการขายและบริการรวม  แต่ส�าหรับปี 2554  และ ปี 2555 บริษัทไม่มีรายได้จากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายและบริการรวม

  บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ในระดับหนึ่ง แต่หากพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ สินค้า
ของบริษัทก็มีความจ�าเป็นที่ลูกค้าต้องใช้อย่างต่อเนื่อง และสินค้าบางประเภทจ�าเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้า เนื่องจาก
สินค้าดังกล่าวบริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าของบริษัทให้การยอมรับในการใช้
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตดังกล่าวในกระบวนการผลิตของลูกค้า  ดังนั้นลูกค้าจึงมีความต้องการซื้อสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

  บรษิทัมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้าดงักล่าวมาโดยตลอด ซึง่นอกเหนอืจากการขายสนิค้าและอปุกรณ์ประเภทต่างๆ แล้ว บรษิทั
ยงัให้ค�าปรกึษาทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ให้บรกิารหลงัการขาย โดยทมีงานขายทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในธรุกจิเป็นอย่างด ีบรษิทัมกีาร
ประเมนิความพงึพอใจของลกูค้าต่อการให้บรกิารของบรษิทัอย่างสม�่าเสมอเพือ่น�ามาปรบัปรงุ อกีทัง้ยงัให้ค�าแนะน�าและวางแผนร่วม
กบัลกูค้าเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการให้บรกิาร ตลอดจนมกีารปฏบิตัติามเงือ่นไข กฎเกณฑ์ ข้อก�าหนดของลกูค้าอย่างครบถ้วน ท�าให้
บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด   นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการหาลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อลดการพึ่ง
พิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป

•	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนสินค้า		
  สนิค้าเคมภีณัฑ์ทีบ่รษิทัจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลติของอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีซึง่มรีาคาผนัแปรตามราคาน�า้มนัดบิในตลาด

โลกและภาวะอตุสาหกรรมปิโตรเคมทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเป็นวฏัจกัร ท�าให้บรษิทัมคีวามเสีย่งในเรือ่งของต้นทนุสนิค้า ซึง่อาจส่งผลก
ระทบต่อก�าไรขั้นต้นของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

  ต้นทนุขายส่วนใหญ่ของบรษิทัเป็นต้นทนุสนิค้า บรษิทัมกีารตดิตามสภาวะการเคลือ่นไหวของราคาเคมภีณัฑ์ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของราคาน�า้มนัดบิในตลาดโลกอย่างสม�า่เสมอ เพือ่เตรยีมพร้อมกบัการเปลีย่นแปลงราคาต้นทนุสนิค้า
ของบริษัท และเพื่อวางแผนการขายและวางแผนการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  อย่างไรกต็ามความเสีย่งของบรษิทัจากการเปลีย่นแปลงราคาสนิค้าในตลาดโลกจากปัจจยัดงักล่าวอาจถกูจ�ากดัลงได้ในระดบั
หนึง่ เนือ่งจากลกูค้าส่วนใหญ่ของบรษิทัเป็นลกูค้าทีอ่ยูใ่นธรุกจิน�้ามนั และปิโตรเคม ีซึง่มคีวามเข้าใจในสภาวะ แนวโน้ม และวฏัจกัร
ของราคาวัตถุดิบดังกล่าวอยู่แล้ว ท�าให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการก�าหนดราคาขายสินค้าได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอันมี
ผลต่อราคาสินค้าดังกล่าว ประกอบกับสินค้าที่บริษัทสั่งซื้อหรือน�าเข้ามาเพื่อจ�าหน่ายส่วนใหญ่จะมีค�าสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว หรือเป็น
สินค้าที่มีการท�าสัญญาซื้อขายกับลูกค้าเป็นรายปีและมีการก�าหนดราคาซื้อขายที่แน่นอนอยู่แล้ว  ส�าหรับสินค้าที่เก็บสต็อกเพื่อรอ
ค�าสัง่ซือ้จากลกูค้าจะมปีรมิาณไม่มากนกั  โดยการเกบ็สตอ็กสนิค้าในลกัษณะนีจ้ะเป็นสนิค้าบางประเภทหรอืสนิค้าทีจ่�าหน่ายให้กบั
ลูกค้ารายย่อยเป็นส่วนใหญ่ 

ปัจจัยความเสี่ยง

38 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



•	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้า	(Principle)	รายใหญ่	
  การประกอบธรุกจิของบรษิทัเป็นการน�าเข้าและจดัจ�าหน่ายสนิค้าประเภทสารเคม ีและอปุกรณ์ส�าหรบัใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม

ต่างๆ ซึ่งสินค้าหลักๆ ที่บริษัทจัดจ�าหน่าย บริษัทได้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ 3 ราย ได้แก่ 
1)  UOP LLC. ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยส�าหรับอุตสาหกรรมกลั่น

น�า้มนั แยกก๊าซธรรมชาต ิปิโตรเคม ีและอตุสาหกรรมการผลติทีส่�าคญัมานานกว่า 90 ปี โดยบรษิทัได้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย
สินค้าให้กับ UOP LLC. ตั้งแต่ปี 2538 

2)  PALL Corporation ซึง่เป็นบรษิทัในประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นผูผ้ลติรายใหญ่ของโลกและมชีือ่เสยีงในผลติภณัฑ์เกีย่วกบั
ระบบการกรอง (Filtration) การแยก (Separation) และการท�าให้บรสิทุธิ ์(Purification) โดยบรษิทัได้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย
สินค้าของ PALL Corporation ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2539 และ 

3)  บรษิทั ทโีอซ ีไกลคอล จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ปตท.เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) โดยบรษิทัได้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย
สาร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมส ีและตวัท�าละลาย อตุสาหกรรม
สิ่งทอ ผลิตเม็ดพลาสติค ผลิตขวดน�้า และผลิตเรซิ่น ให้กับบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ�ากัด ตั้งแต่ปี 2549

  ในปี 2553-2555 บรษิทัได้สัง่ซือ้สนิค้าจากผูผ้ลติรายใหญ่สามรายดงักล่าว รวมกนัประมาณ ร้อยละ 59.98 ร้อยละ 69.53 และ
ร้อยละ 64.72 ของยอดสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด ตามล�าดับ ที่เหลือจะเป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตที่มีขนาดรองลงมาและผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้า 
รายย่อยๆ หลายราย ทั้งนี้ ในปี 2553-2555 บริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายหนึ่งในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 30 ดังนั้นบริษัทจึงมี 
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่ดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลก ซึ่ง
บริษัทมีอ�านาจต่อรองกับผู้ผลิตดังกล่าวค่อนข้างน้อย  

  บรษิทัได้รบัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าและอปุกรณ์กบัผูผ้ลติสนิค้ารายใหญ่ดงักล่าว โดยสญัญาเป็นตวัแทนจ�าหน่ายส่วน
ใหญ่มีอายุประมาณ 1 - 3 ปี และมีเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาไว้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่
สัญญาไม่ต่ออายุสัญญาหรือขอยกเลิกสัญญาเมื่อครบก�าหนด ซึ่งจะท�าให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการเป็นตัวแทนในการจ�าหน่าย
สินค้านั้นๆ

  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ UOP LLC และ PALL Corporation อย่างต่อ
เนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี และ 17 ปี ตามล�าดับ และเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้กับบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ�ากัด เป็นระยะ
เวลาประมาณ 6 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด  บรษิทัมแีนวโน้มการสัง่ซือ้สนิค้าจากผูผ้ลติเพิม่ขึน้ตามการเตบิโตของยอดขายของบรษิทั ท�าให้มคีวามเชือ่มัน่ว่าบรษิทัจะ
ได้รับการต่ออายุสัญญาการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิตดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต นอกจากนี้บริษัทไม่เคยมี
ประวัติไม่ได้รับการต่อสัญญากับผู้ผลิตรายใหญ่ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

1.2		 ความเสี่ยงจากการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง	(Compressed	Bio-	methane	Gas:	CBG)

  ปัจจบุนับรษิทัเป็นผูด้�าเนนิโครงการผลติก๊าซชวีภาพอดัความดนัสงู หรอื CBG โครงการแรกทีอ่�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่เป็นการ
ผลติ CBG จากมลูสกุรทีไ่ด้จากฟาร์มสกุรทีอ่ยูใ่นบรเิวณเดยีวกบัทีด่นิเช่าซึง่เป็นทีต่ัง้โรงงานผลติ CBG ของบรษิทั ซึง่จะเริม่เปิดด�าเนนิการ
เชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2556 โดยผลิตภัณฑ์ CBG ที่ผลิตได้จากโรงงาน ทั้งหมดจ�าหน่ายให้แก่บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เพียง
รายเดยีว เพือ่น�าไปจ�าหน่ายในป๊ัมน�า้มนัของ ปตท.ทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงกบัโรงงานของบรษิทั อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจาก
การประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนี้

	 •	 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ		
  เนื่องจากในกระบวนการผลิต CBG ของบริษัท ใช้มูลสุกรเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งในการจัดหาวัตถุดิบดังกล่าว บริษัท

มีข้อตกลงกับมงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์มที่เป็นผู้ให้เช่าที่ดิน ในการส่งมูลสุกรทั้งหมดจากฟาร์มของมงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิต CBG ให้แก่บริษัท  ทั้งนี้ มงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม นอกจากจะมีฟาร์มสุกรซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการแล้ว ยังมีฟาร์ม
สุกรอีก 1 แห่ง อยู่ไกลจากฟาร์มที่ตั้งของโครงการออกไปอีกประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นแหล่งส�ารองของวัตถุดิบในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ที่ท�าให้ปริมาณมูลสุกรที่ได้จากฟาร์มที่ตั้งโครงการไม่เพียงพอกับการผลิต 

  อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากปัญหาการขาดแคลนวตัถดุบิ หากเกดิกรณโีรคระบาดในฟาร์มสกุรหรอืเหตสุดุวสิยัอืน่
ใด ทีท่�าให้ไม่มวีตัถดุบิเพยีงพอในการผลติ CBG บรษิทัจงึได้มกีารศกึษาการน�าวตัถดุบิทางเลอืกอืน่ส�าหรบัใช้ในโครงการ เช่น มลูไก่ 
และพชืพลงังานต่างๆ อาท ิต้นข้าวโพด หญ้าเลีย้งช้าง เป็นต้น เพือ่รองรบัปัญหาการขาดแคลนวตัถดุบิทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในอนาคต การ
ใช้วัตถุดิบทดแทนดังกล่าวอาจส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการลดลงได้

•	 ความเสี่ยงจากการไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
  จากการด�าเนนิโครงการผลติ CBG ของบรษิทั บรษิทัไม่มทีีด่นิเป็นของโครงการเอง  แต่ได้ท�าสญัญาเช่าทีด่นิระยะยาวเป็นเวลา 

18 ปี (1 สงิหาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2572) กบัมงคล แอนด์ ซนัส์ฟาร์ม เพือ่ใช้เป็นทีต่ัง้ของโครงการ ซึง่รวมถงึอาคารโรงงานและ
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เครือ่งจกัรทีใ่ช้ในการผลติ บรษิทัจงึอาจมคีวามเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาบอกเลกิสญัญาก่อนก�าหนดเวลา ท�าให้บรษิทัได้รบัความเสยี
หายและอัตราผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

  ทั้งนี้ บริษัทอาจถูกบอกเลิกสัญญาก่อนก�าหนดได้ในกรณี ได้แก่ การผิดนัดช�าระหนี้ ผิดนัดช�าระค่าเช่า การไม่ด�าเนินการแก้ไข
เหตแุห่งการผดิสญัญา หรอืการถกูศาลสัง่ให้เป็นบคุคลล้มละลาย เป็นต้น  อย่างไรกด็ ีเนือ่งจากค่าเช่าตามสญัญาในแต่ละปี ซึง่รวม
ถึงค่าเช่าตามสัญญาที่จะปรับเพิ่มในแต่ละช่วงเวลามีมูลค่าไม่มาก รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา เช่น การตกลง
ใช้ทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจในโครงการผลิต การบ�ารุงรักษา การปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการเช่า 
การใช้ทรัพย์สินที่เช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสิ่งที่บริษัทต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว จึงคาดว่าโอกาสที่บริษัทจะไม่
สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาและถูกบอกเลิกสัญญาก่อนก�าหนดเวลาจะมีน้อยมาก

•	 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุภายในโครงการ
  ผลิตภัณฑ์ของโครงการเป็นวัสดุไวไฟ และมีความเสี่ยงสูงจากการเกิดอันตราย ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงกับโครงการและ

ชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซ หรือกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น ซึ่ง เกิดจากความบกพร่องในการออกแบบหรือติด
ตั้งระบบผลิตและเก็บก๊าซ คุณภาพก๊าซ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ความปลอดภัย และการขาดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการ CBG เป็นโครงการที่ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  ซึ่งรวมถึงการวางท่อ จุดเชื่อมต่อ และ
ระบบความปลอดภยัต่างๆ  ถกูต้องตามหลกัวศิวกรรมและมาตรฐานความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน และเลอืกใช้อปุกรณ์ Safety ใน
ระบบก๊าซชวีภาพ เพือ่ป้องกนัและลดการเกดิอบุตัเิหต ุและรกัษาประสทิธภิาพของระบบ   รวมถงึการจดัอบรมบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบั
กระบวนการผลติเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องตามหลกัวศิวกรรมและมาตรฐานความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน  เพือ่ป้องกนั
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการและมีผลกระทบลุกลามไปยังชุมชนใกล้เคียงซึ่งตั้งอยู่ติดกับที่ดินของโครงการ

  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีแผนที่จะท�าประกันภัยความเสี่ยง
ประเภท All Risk โดยก�าหนดเงือ่นไขความคุม้ครองทีค่รอบคลมุความเสยีหายในทรพัย์สนิ ความเสยีหายต่อบคุลากรของบรษิทั และ
ความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขเบื้องต้นกับบริษัทประกันภัยชั้นน�า

1.3	 ความเสี่ยงจากผลประกอบการของบริษัทร่วม
  บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จ�ากดั (“บางจากไบโอฟเูอล”) สดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 30 ซึง่เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั 

โดยบางจากไบโอฟูเอลได้ด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2553-2555 บางจากไบโอฟูเอลมีก�าไร
สุทธิ 252.29 ล้านบาท 74.22 ล้านบาท และ 101.03 ล้านบาท ตามล�าดับ  และบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งผลก�าไรจากเงินลงทุนในบางจากไบโอ
ฟูเอลในงวดดังกล่าวจ�านวน 75.72 ล้านบาท 22.21 ล้านบาท และ 30.31 ล้านบาท ตามล�าดับ

  อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากผลประกอบการของบางจากไบโอฟเูอล  โดยผลประกอบการของบางจาก  ไบโอฟเูอล จะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรสุทธิและงบการเงินของบริษัท รายได้จากส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนดังกล่าว จะไม่มีการหักต้นทุน
ใดๆ ในงบก�าไรขาดทุนของบริษัท และเป็นรายได้ที่บริษัทไม่ต้องน�ามาค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  ดงันัน้หากบางจากไบโอฟเูอลมผีลประกอบการทีด่ ีจะท�าให้บรษิทัรบัรูก้�าไรจากเงนิลงทนุ และส่งผลให้ก�าไรสทุธขิองบรษิทัเพิม่สงูขึน้ 
ในทางตรงกันข้ามหากผลประกอบการของบางจากไบโอฟูเอลไม่ดี หรือมีผลขาดทุนก็จะส่งผลต่อก�าไรสุทธิของบริษัทให้ลดลงได้   

  ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบางจากไบโอฟูเอล สรุปได้ดังนี้

	 •	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ
  เนือ่งจากการผลติไบโอดเีซลยงัคงต้องพึง่พาน�า้มนัปาล์มดบิเป็นหลกั ซึง่น�า้มนัปาล์มดบิเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ของราคาตามปริมาณอุปสงค์และอุปทานในตลาด ในภาวะความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน จะมีผลต่อเสถียรภาพของราคา
น�้ามันปาล์มดิบ ท�าให้ราคามีความผันผวนและอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลได้ ซึ่งหากต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลอยู่
ในระดับสูงจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  ทั้งนี้ ตามนโยบายของภาครัฐได้มีการปรับเลื่อน
การบังคับใช้น�้ามันไบโอดีเซล B5 (น�้ามันดีเซลหมุนเร็วปกติผสมไบโอดีเซล (B100) ระดับร้อยละ 5 แทนน�้ามันดีเซลทั้งหมด) ออกไป
จากวนัที ่1 มกราคม 2554 เป็นวนัที ่1 มกราคม 2555 แทนน�า้มนัไบโอดเีซล B3-B4 (น�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ปกตผิสมไบโอดเีซล (B100) 
ระดับร้อยละ 3-4  แทนน�้ามันดีเซลทั้งหมด) การบังคับใช้ไบโอดีเซลผสมในน�้ามันดีเซลในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว จะท�าให้เกิด
ความต้องการไบโอดีเซล B100 วันละประมาณ 2.5-3 ล้านลิตร คิดเป็นปริมาณน�้ามันปาล์มดิบประมาณปีละ 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
ความต้องการน�้ามันปาล์มดิบเดิมประมาณวันละ 300,000-400,000 ตัน 

  บางจากไบโอฟเูอลได้ตระหนกัถงึความเสีย่งจากปัญหาความผนัผวนของวตัถดุบิปาล์มน�้ามนัดบิ ซึง่เป็นต้นทนุหลกัในการผลติ
ไบโอดเีซล โดยได้ด�าเนนิการเพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากความผนัผวนของปรมิาณวตัถดุบิ ด้วยการคดัเลอืกผูผ้ลติทีม่คีณุภาพ
และความน่าเชือ่ถอืเป็นคูค้่ากว่า 30 โรงงาน เพือ่กระจายความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุบิ อกีทัง้ได้มกีารท�าสญัญาซือ้ขายน�า้มนัปาล์ม

40 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



ดบิในระยะยาว (3 ปี) กบั Supplier รายใหญ่บางราย โดยมปีรมิาณตามทีต่กลงกนัในแต่ละสญัญา ส�าหรบัราคาซือ้ขายจะอ้างองิจาก
ราคาตลาดของน�้ามันปาล์มดิบเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ได้เริ่มโครงการพลิกสวนส้มร้างให้
เป็นสวนปาล์มน�้ามัน ซึ่งในเบื้องต้นได้เช่าที่ดินในจังหวัดนครนายกจ�านวน 1,200 ไร่ เพื่อทดลองและศึกษาการปลูกต้นปาล์มน�้ามัน 

  อย่างไรกต็าม ถงึแม้ว่าในปัจจบุนัโรงกลัน่ไบโอดเีซลของบางจากไบโอฟเูอลอาศยัวตัถดุบิจากปาล์มน�้ามนัทัง้หมด แต่ในอนาคต
สามารถทีจ่ะดดัแปลงโรงกลัน่อกีเพยีงเลก็น้อย เพือ่รองรบัพชืพลงังานชนดิอืน่เพิม่เตมิ โดยเฉพาะสบูด่�าทีม่คีณุสมบตัไิม่แขง็ตวัเหมาะ
ส�าหรบัผลติไบโอดเีซลเพือ่ส่งออกไปยงัประเทศทีม่อีากาศหนาว หากผลการศกึษาวจิยัปรากฏชดัเจนว่าคุม้ค่าและแข่งขนัได้ทางธรุกจิ

•	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
  ปัจจบุนัผลติภณัฑ์ไบโอดเีซลของบางจากไบโอฟเูอลส่วนใหญ่จ�าหน่ายให้แก่บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) (“BCP”) 

ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบางจากไบโอฟูเอล (BCP ถือหุ้นบางจากไบโอฟูเอลร้อยละ 70) ซึ่งสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 
ระหว่างบางจากไบโอฟูเอล และ BCP ก�าหนดให้ BCP จะต้องรับซื้อผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 จากบางจากไบโอฟเูอล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บางจากไบโอฟูเอลผลิตได้ เป็นระยะเวลา 8 ปี (จนถึงปี 2560) โดยมีราคาซื้อขายและเงื่อนไขการ
ค้าปกติทั่วไป ส�าหรับผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้แก่ผู้ค้าน�้ามันรายอื่นๆ 

  บางจากไบโอฟูเอลอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ (BCP)  อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ดัง
กล่าวมีน้อยมาก เนื่องจาก BCP เป็นบริษัทแม่และเป็นผู้ก่อตั้งบางจากไบโอฟูเอล ตามโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยให้บาง
จากไบโอฟเูอลเป็นผูผ้ลติไบโอดเีซล B100 เป็นวตัถดุบิป้อนให้แก่ BCP ในการผลติน�้ามนัไบโอดเีซล   นอกจากนี ้บางจากไบโอฟเูอล
ยังมีความสามารถขายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งประกอบด้วยผู้ค้าน�้ามันรายใหญ่อื่นๆ อีกหลายราย

•	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
  ในปัจจบุนัภาครฐัได้ส่งเสรมิการผลติและใช้ไบโอดเีซลทดแทนการใช้น�า้มนัดเีซล เพือ่ลดการน�าเข้าน�้ามนัจากต่างประเทศ เพิม่

ความมัน่คงด้านพลงังาน และเป็นการส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนจากพชือนัเป็นผลผลติภายในประเทศ โดยได้ให้ความช่วยเหลอื
และสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลหลายรูปแบบ อาทิ การส่งเสริมด้านวัตถุดิบหรือการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน�้ามันที่
จะน�ามาใช้ผลติไบโอดเีซล สนบัสนนุผูป้ระกอบการผลติไบโอดเีซลตามสทิธปิระโยชน์ของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
(BOI) การบังคับใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ต้องผสมไบโอดีเซล (B100) การก�าหนดราคาอ้างอิงการจ�าหน่ายไบโอดีเซล การสร้างตลาด
ส�าหรบัไบโอดเีซลโดยใช้มาตรการทางภาษเีพือ่ให้ราคาขายปลกีน�า้มนัไบโอดเีซลต�า่กว่าน�า้มนัดเีซล การก�าหนดลกัษณะและคณุภาพ
ของไบโอดีเซลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผู้บริโภค รวมทั้งการก�าหนดอัตราเงนิชดเชยทีไ่ดร้ับจากกองทนุน�้ามัน เนื่องจากราคาไบโอ
ดีเซลที่ผลิตได้จะสูงกว่าราคาหน้าโรงกลั่นของน�้ามันดีเซลปกติ 

  อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสนับสนุนการผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนการใช้น�า้มัน
ดีเซล อาจท�าให้ผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลได้รับผลกระทบ การลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ได้คาดการณ์ไว้ หรือท�าให้
ได้รับผลตอบแทนลดลงและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่ทั้งนี้โอกาสที่ภาครัฐจะยกเลิกนโยบายสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนมีน้อยมาก เนื่องจากการพัฒนาพลังงานทดแทนถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาพลังงานของ
ประเทศไทย ในการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ด้วยการกระจายความเสี่ยงไม่ให้ต้นทุนพลังงานของประเทศผูกกับ
ราคาน�้ามันปิโตรเลียมเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และสร้างความเติบโต มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน      

 • ความเสี่ยงจากการลดลงของความต้องการใช้น�้ามันดีเซล
  เนือ่งจากผลติภณัฑ์ไบโอดเีซลของบางจากไบโอฟเูอล ใช้เป็นส่วนประกอบเพือ่น�าไปผสมในน�า้มนัดเีซลในสดัส่วนต่างๆ  ความต้อ

งการไบโอดเีซลจงึขึน้กบัแนวโน้มความต้องการใช้น�้ามนัดเีซลในตลาด ซึง่ขึน้อยูก่บัภาวะการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ  ความ
ต้องการใช้รถยนต์ แนวโน้มของราคาน�้ามนัดเีซลหรอืเชือ้เพลงิอืน่ๆ  ตลอดจนการเตบิโตและการทดแทนกนัของการใช้พลงังานในรปู
แบบต่างๆ  หากความต้องการใช้น�้ามนัดเีซลเปลีย่นแปลงไปจากทีค่าดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อการจ�าหน่ายไบโอดเีซลและราย
ได้ของบางจากไบโอฟูเอล 

  บางจากไบโอฟูเอลมีการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ภาวะตลาดและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน�า้มัน
และพลังงานอื่นๆ  ตลอดจนความต้องการพลังงานของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อจะได้ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง อันอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคตได้

2 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
2.1		 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ โดยการน�าเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งส่วนใหญ่มีการก�าหนดราคาเป็นเงินสกุล

ดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2553 - 2555 บริษัทมีมูลค่าการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเท่ากับ 570.35 ล้านบาท 509.70 ล้านบาท และ 
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389.54 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็น ร้อยละ 84.69 ร้อยละ 71.33 และร้อยละ 54.70 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวม ตามล�าดับ ใน
ขณะที่บริษัทมีสัดส่วนการขายสินค้าในประเทศและมีรายได้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน หากค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น จะท�าให้บริษัทมีต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น 

  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Currency Forward Contract) กับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยมีอายุสัญญาประมาณ 1-6  เดือน ครอบคลุมระยะเวลาการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง  ทั้งนี้บริษัทท�าสัญญาซื้อ
ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเท่านัน้ โดยบรษิทัไม่มนีโยบายเกง็ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และ
ส�าหรบัการน�าเข้าสนิค้าบางส่วนทีไ่ม่มกีารท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บรษิทัมกีารตดิตามการเคลือ่นไหวของอตัราแลก
เปลีย่นอย่างใกล้ชดิ ประกอบกบัระยะเวลาระหว่างการสัง่ซือ้สนิค้าดงักล่าวกบัช่วงเวลาช�าระค่าสนิค้าห่างกนัไม่มาก ซึง่บรษิทัคาดว่าจะไม่
ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น นอกจากนีก้ารขายสนิค้าให้กบัลกูค้ารายใหญ่บางรายทีม่มีลูค่าสงู ลกูค้าและบรษิทั
สามารถตกลงร่วมกนัในการขายสนิค้าเป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศได้ ซึง่ส่วนใหญ่ก�าหนดเป็นเงนิดอลล่าร์สหรฐั ท�าให้บรษิทัลดความเสีย่ง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้บางส่วน 

  ทัง้นี ้ทีผ่่านมาบรษิทัได้รบัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นค่อนข้างน้อย โดยในปี 2553 มกี�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเท่ากบั 3.07 ล้าน
บาท  ในปี 2554 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1.19 ล้านบาท และในปี 2555 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 0.20 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�าไร (ขาดทุน) เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการรวม เท่ากับร้อยละ 0.40 ร้อยละ (0.09) และร้อยละ 
0.02 ในปี 2553-2555 ตามล�าดับ

2.2				ความเสี่ยงจากการมีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก
  บรษิทักูย้มืเงนิเพิม่ขึน้จ�านวนมากเพือ่มาใช้ลงทนุในโครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม จงัหวดัสโุขทยั (โครงการ PPP) จ�านวน

ประมาณ 414 ล้านบาท ซึ่งจะท�าให้บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดเงิน
กู้ยืมคงค้างกับสถาบันการเงิน (เงินกู้ยืมระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้น) จ�านวนรวมทั้งสิ้น 226.91 ล้านบาท และมีหนี้
สินรวมจ�านวน 379.55 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีฐานเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) 
จ�านวน 39.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท รวมมูลค่าประมาณ 119 ล้านบาท ซึ่งท�าให้ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 639.41 ล้านบาท  ดังนั้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.59 เท่า 

  นอกจากนี ้ภายในเดอืนมกราคม 2556 บรษิทัจะมฐีานเงนิทนุเพิม่ขึน้จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไป จ�านวน 
24.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.90 บาท ซึ่งจะท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 191.97 
ล้านบาท (ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : 639.41 ล้านบาท + 191.97 ล้านบาท)

  บริษัทคาดว่าการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นดังกล่าว จะไม่ท�าให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าอัตราที่ธนาคารก�าหนดใน
เงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินต่างๆ ของบริษัท ที่ก�าหนดให้บริษัทต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกินกว่า 2.0 เท่า  ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนค่อนข้างต�่าอยู่แล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.59 เท่า ประกอบกับในการ
ด�าเนนิโครงการในครัง้นี ้บรษิทัจะระดมเงนิจากส่วนของทนุเพิม่ขึน้อกีจ�านวนมาก ทัง้จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
และประชาชนทัว่ไป โดยบรษิทัคาดว่าภายหลงัการเพิม่ทนุและการกูย้มืเงนิในครัง้นีแ้ล้ว บรษิทัจะยงัมอีตัราส่วน D/E Ratio ทีต่�่ากว่า 1 เท่า

  นอกจากนี้ การช�าระคืนเงินกู้ยืมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในอนาคต จะไม่ท�าให้บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt 
Service Coverage Ratio: DSCR) ต�่ากว่าอัตราที่ก�าหนดในเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน ที่ต้องด�ารงอัตราส่วน DSCR ไม่ต�่ากว่า 1.2 เท่า 
และ 2.0 เท่า ส�าหรบัการกูย้มืเงนิจากธนาคารพาณชิย์ 2 แห่ง ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมอีตัราส่วน DSCR เท่ากบั 11.68 เท่า 
ซึ่งในอนาคตที่บริษัทจะมีภาระช�าระคืนเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว แต่ก็คาดว่าจากความสามารถในการท�าก�าไรจาก 
การด�าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง จะท�าให้บริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวไม่ให้น้อยกว่าที่ธนาคารก�าหนดได้

  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยตลาดที่อาจปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากการกู้ยืมเงินในครั้งนี้มีการก�าหนด
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว อ้างอิงกับอัตรา MLR ของธนาคารที่ให้กู้ยืมเงิน (อัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันต�า่กว่าอัตรา MLR ของธนาคารที่ให้ 
กู้ยืมเงิน) ดังนั้น หากในอนาคตธนาคารมีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน และผล 
การด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทในอนาคต 

  นอกจากนี้ บริษัทอาจมีสภาพคล่องทางการเงินที่ลดลงจากภาระที่ต้องช�าระคืนเงินกู้ยืมจ�านวนมากที่ได้กู้ยืมมาใช้ส�าหรับโครงการ 
PPP โดยประมาณการช�าระคืนเงินกู้ยืมในส่วนนี้ (เงินต้น) ประมาณปีละ 104 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี แต่ทั้งนี้เนื่องจากเงินกู้ยืมเงิน
ส�าหรบัโครงการนีม้รีะยะเวลาปลอดเงนิต้น (Grace Period) 1 ปี ซึง่จะท�าให้การช�าระคนืเงนิต้นเกดิขึน้หลงัจากทีบ่รษิทัมรีายได้เชงิพาณชิย์
จากโครงการนีแ้ล้ว ประกอบกบับรษิทัยงัมรีายได้จากการประกอบธรุกจิด้านการน�าเข้า จ�าหน่ายสนิค้า การจ�าหน่ายก๊าซ CBG และรายได้
เงินปันผลจากบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท�าให้การช�าระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท

42 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ (โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : PPP)
บริษัทอยู่ในระหว่างด�าเนินโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นโครงการลงทุนใหม่ มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 620 

ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 
2556 เป็นต้นไป โดยบริษัทมีความเสี่ยงจากการลงทุนและด�าเนินงานในโครงการดังกล่าว ได้แก่ 

• ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเปิดด�าเนินการผลิตหรือด�าเนินการล่าช้ากว่าที่ก�าหนดไว้
• ความเสี่ยงด้านความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายเดียว
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
• ความเสี่ยงจากการไม่มีกรรมสิทธิ์บนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ 
• ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ

• ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเปิดด�าเนินการผลิตหรือด�าเนินการล่าช้ากว่าที่ก�าหนดไว้

  การด�าเนนิโครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม มกีระบวนการก่อนเริม่ด�าเนนิการทียุ่ง่ยาก ทัง้ก่อนการเริม่ก่อสร้างโรงงานทีต้่อง
เกีย่วข้องกบัมวลชนและการขออนมุตัจิากหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ขัน้ตอนในการก่อสร้างต้องใช้ผูร้บัเหมาก่อสร้างทีม่ศีกัยภาพ
และประสบการณ์ในการก่อสร้าง การจดัหาแรงงาน และตดิตัง้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ทัง้หมดภายในโครงการ และภายหลงัก่อสร้างโรงงาน
เสร็จบริษัทจ�าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ก่อนเริ่มด�าเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวมีผู้ที่
เกีย่วข้องหลายฝ่าย และอาจท�าให้โครงการเกดิความล่าช้าไม่สามารถเริม่ด�าเนนิการผลติได้ตามเวลาทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อ
การด�าเนินงานของบริษัทและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ได้

  ทัง้นี ้เนือ่งจากโครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม เป็นโครงการทีเ่ข้าข่ายอาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชนทัง้ทางด้านคณุภาพ
สิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ดงันัน้ ก่อนเริม่ด�าเนนิการก่อสร้างโครงการ บรษิทัจ�าเป็นต้องได้รบัอนมุตัริายงานผลกระทบสิง่
แวดล้อม (EIA) จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวบริษัท
ได้จดัให้มกีารประชมุเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนหรอืการท�าประชาพจิารณ์เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 2 ครัง้ เมือ่เดอืนมนีาคม และเดอืน
มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา (บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จ�ากัด เพื่อด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว) ซึ่งบริษัทไม่ได้รับการร้อง
เรียนหรือคัดค้านจากชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด และบริษัทได้น�าเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส�านักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 และอยู่ในระหว่างการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คาด 
ว่าจะได้รับการอนุมัติประมาณเดือนมกราคม 2556 ซึ่งท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินการในขั้นตอนการก่อสร้างโรงงานได้

  บรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว และได้ให้ความส�าคญักบัทกุขัน้ตอนเพือ่ให้การเริม่ด�าเนนิโครงการเป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้  
โดยบรษิทัได้คดัเลอืกผูร้บัเหมาทีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ในการก่อสร้างโรงงาน ซึง่ผูร้บัเหมาทีบ่รษิทัว่าจ้างจะเป็นผูด้�าเนนิการ
ทั้งด้านการก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดภายในโครงการ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพงาน การส่งมอบ
งาน และต้องทดสอบระบบก่อนส่งมอบงานให้แก่บริษัท

  นอกจากนี้ ในส่วนของการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง 4) นั้น บริษัทได้มีการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกัน
ความเสีย่งจากการไม่ได้รบัใบอนญุาตหรอืได้รบัล่าช้า ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบ การคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสร้างทีม่คีณุภาพ ประสบการณ์
ในธุรกิจ และมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตลอดจนศึกษาและขอรับค�าแนะน�าจากจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิดและรอบคอบ

•	 ความเสี่ยงด้านความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ

  เนื่องจากโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นโครงการใหม่ที่บริษัทไม่มีประสบการณ์ และต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้น
สูงเทียบเท่ากับผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศ เพื่อการแปรรูป Associated Gas ให้ได้เป็นพลังงานทางเลือกต่างๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติอัด  
(Compressed Natural Gas : CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ 
(Natural Gasoline Liquid : NGL) ซึ่งความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความ
ช�านาญเฉพาะด้าน เพียงพอที่จะมาด�าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  บรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว จงึได้ว่าจ้างบคุลากรทีม่คีวามช�านาญการเฉพาะทางด้านโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมให้เป็น
ผูบ้รหิารจดัการโครงการ รวมถงึอยูร่ะหว่างการเตรยีมการเพือ่สรรหาบคุลากรด้านการปฏบิตังิานอกีประมาณ 10 คน ซึง่เพยีงพอต่อการดแูล
และควบคมุระบบ   อย่างไรกต็าม ด้วยการออกแบบทางวศิวกรรมทีก่�าหนดคณุสมบตัเิครือ่งจกัรทีใ่ช้ในการผลติเป็นแบบเทคโนโลยรีะดบัสงู 
ซึง่ไม่เน้นการพึง่พาตวับคุลากร จงึท�าให้ระบบทีม่จีะสามารถด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพภายใต้การควบคมุดแูลของพนกังานและผู้
บริหารหน้างานจ�านวนไม่มาก
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•	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายเดียว

  วัตถุดิบหลักที่ส�าคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของโครงการ ได้แก่ ก๊าซจากการผลิตปิโตรเลียม (Associated Gas) 
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน�้ามันดิบ โดยบริษัทมีสัญญาที่จะซื้อก๊าซดังกล่าวจากบริษัท สยามโมเอโกะ จ�ากัด (SML) และ 
บริษัท จีเอส คาล์เท็กซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จ�ากัด (GS Caltex) บนพื้นที่ในสัมปทานปิโตรเลียมจากฐานผลิตบูรพา-เอ เพียงฐานเดียว ซึ่ง SML 
และ GS Caltex มสีดัส่วนการลงทนุในสมัปทานดงักล่าว ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามล�าดบั โดยเป็นสมัปทานปิโตรเลยีมทีไ่ด้รบัจากกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ตามสัมปทานเลขที่ 1/2547/67 บนพื้นที่สัมปทาน L10/43 และ L11/43  โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะ
เวลาสัญญารวม 36 เดือน ต่ออายุให้ครั้งละ 12 เดือนนับจากสิ้นสุดสัญญา โดยไม่ระบุปริมาณก๊าซขั้นต�่าที่ SML ต้องจัดส่ง ไม่รับประกัน
คุณภาพก๊าซที่จะจัดส่งให้กับบริษัท และไม่ระบุเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าจะไม่จ�าหน่าย Associated Gas ให้กับผู้รับซื้อรายอื่น หรือ SML จะไม่
น�า Associated Gas ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเอง 

  บรษิทัอาจได้รบัความเสีย่งหาก SML ไม่สามารถจดัส่งวตัถดุบิให้กบับรษิทัได้เพยีงพอต่อการผลติในปรมิาณทีไ่ด้คาดการณ์ไว้ ซึง่อาจ
ท�าให้บรษิทัประสบกบัภาวะขาดแคลนวตัถดุบิ หรอืวตัถดุบิไม่ได้คณุภาพตามทีค่าดการณ์ไว้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของ
โครงการได้  

  นอกจากนี ้บรษิทัยงัอาจได้รบัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคา Associated Gas เนือ่งจากการใช้ Associated Gas เป็นการน�า
ผลพลอยได้จากการผลติปิโตรเคมซีึง่เป็นทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศมาใช้ประโยชน์ การก�าหนดราคาซือ้ขาย Associated Gas จงึต้อง
ได้รบัความเหน็ชอบจากกรมเชือ้เพลงิธรรมชาตก่ิอน เพราะมผีลต่อรายได้ค่าธรรมเนยีมของภาครฐัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต   ดงันัน้ หากมกีาร
ก�าหนดราคาซื้อขาย Associated Gas ในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น จะมีผลต่อราคาต้นทุนวัตถุดิบหลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทได้

  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากการที่ SML จะน�า Associated Gas ไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางอื่นเอง เช่น น�าไป
แยกหรอืแปรรปู เป็นต้น มโีอกาสเป็นไปได้น้อยมาก เนือ่งจากธรุกจิหลกัของ SML เป็นธรุกจิส�ารวจและขดุเจาะน�า้มนัดบิทีม่คีวามเชีย่วชาญ
และให้ผลตอบแทนทีส่งูอยูแ่ล้ว การทีจ่ะต้องลงทนุเพิม่เพือ่น�า Associated Gas ไปแยกหรอืแปรรปูเองนัน้ จะต้องใช้เงนิลงทนุสงู และอาจ
ไม่คุ้มกับการเสียโอกาสจากการใช้เงินดังกล่าวเพื่อลงทุนในธุรกิจหลักที่ให้ผลตอบแทนที่สูง 

•	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย

  บรษิทัจะจ�าหน่าย CNG ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัทีไ่ด้จากกระบวนการผลติของโครงการและมปีรมิาณมากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัผลติภณัฑ์
อืน่ๆ ในปรมิาณทีผ่ลติได้ทัง้หมดของ CNG ให้กบับรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) (ปตท.) โดยตามบนัทกึข้อตกลงโครงการผลติก๊าซธรรมชาติ
อดั (CNG) ทีไ่ด้จากแหล่งผลติน�้ามนัดบิเพือ่การคมนาคม (จงัหวดัสโุขทยั) ทีบ่รษิทัได้ลงนามร่วมกนักบั ปตท. เมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2555 
นัน้ ปตท. ได้แสดงเจตนารมณ์ทีจ่ะพจิารณาซือ้ CNG ทัง้หมดทีบ่รษิทัผลติได้จากโครงการ ในราคาทีเ่หน็ว่ามคีวามคุม้ค่าและเหมาะสมต่อ
การซื้อไปเพื่อจ�าหน่ายต่อ ตามปริมาณที่ตกลงกันทั้งหมด ซึ่งจะได้มีการจัดท�าสัญญาซื้อขาย CNG ที่ได้จากโครงการร่วมกันต่อไป

  ส�าหรับ LPG และ NGL ซึ่งมีปริมาณการผลิตรองลงมาจาก CNG และมีปริมาณไม่มากนัก เมื่อเทียบกับความต้องการของตลาด 
บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�า้มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
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  บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าเพียงรายเดียวในกรณีการจ�าหน่าย CNG หรือมีจ�านวนลูกค้าที่น้อยรายจากการ
ขายผลิตภัณฑ์ทั้งสามประเภท ท�าให้บริษัทอาจไม่มีอ�านาจในการต่อรองมากนัก ประกอบกับก๊าซธรรมชาติเป็นสินค้าที่อยู่ในการควบคุม
ของภาครัฐ ท�าให้บริษัทอาจไม่สามารถก�าหนดราคาขายสินค้าได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ส�าหรับกรณี CNG ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก
ที่ได้รับความนิยมและมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และสูงกว่าปริมาณ CNG ที่ผลิตได้ในประเทศ จนท�าให้ต้องน�าเข้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ท�าให้บริษัทเชื่อมั่นว่า ปตท.จะรับซื้อ CNG ที่บริษัทผลิตได้จากโครงการ ภายใต้การเจรจาราคาซื้อขายที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม และเป็นไปตามสูตรราคาซื้อขาย CNG ที่บริษัทร่วมกับ ปตท. ศึกษาและก�าหนดรายละเอียดร่วมกัน

•	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ

  ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติได้จากโครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม เป็นผลติภณัฑ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของราคาขึน้ลงตามราคาตลาด
โลก  แต่ที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากราคาน�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และ
สนบัสนนุยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ ทีส่นบัสนนุให้ใช้เชือ้เพลงิทีส่ามารถจดัหาได้จากแหล่งภายในประเทศ ดงันัน้ ราคาก๊าซธรรมชาติ
ทีจ่�าหน่ายในประเทศจงึเป็นราคาทีถ่กูควบคมุโดยภาครฐัมาอย่างต่อเนือ่ง และยงัคงเป็นราคาทีอ่ยูใ่นระดบัต�่ากว่าตลาดโลก และไม่ค่อยมี
การเปลีย่นแปลงมากนกั ท�าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถก�าหนดราคาเสนอขายได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรมและสอดคล้องกบัต้นทนุการผลติ
ที่เกิดขึ้นจริง ในขณะเดียวกันหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานหรือการก�าหนดราคาขายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่สอดคล้อง
กับต้นทุนของผู้ประกอบการ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้หรือต้นทุนของโครงการได้

  อย่างไรกต็าม เนือ่งจากโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาตภิายในประเทศทีไ่ม่สอดคล้องกบัต้นทนุทีแ่ท้จรงิ ท�าให้รฐับาลต้องแบกรบัภาระ

44 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



ต้นทนุพลงังานผ่านกองทนุน�า้มนัซึง่ขาดทนุมาโดยต่อเนือ่ง ดงันัน้ รฐับาลจงึได้ก�าหนดนโยบายทีจ่ะปรบัลอยตวัราคาก๊าซธรรมชาตเิพือ่ปรบั
โครงสร้างราคาให้สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ ซึง่คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2555 เหน็ชอบแนวทางการปรบัราคาขายปลกีก๊าซ 
NGV และก๊าซ LPG ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
ประกอบกบัในปี 2558 เมือ่มกีารรวมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่จะมผีลท�าให้การซือ้ขายสนิค้าต่างๆ รวมถงึก๊าซธรรมชาตเิป็นไปอย่าง
เสรแีละเป็นไปตามกลไกตลาด ราคาก๊าซธรรมชาตใินประเทศกจ็ะปรบัตวัสงูขึน้ตามราคาตลาด ซึง่จะเป็นปัจจยัทีช่่วยสร้างโอกาสทางธรุกจิ
ให้กับบริษัทในอนาคตได้

•	 ความเสี่ยงจากการไม่มีกรรมสิทธิ์บนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ	

  บรษิทัได้ท�าสญัญาเช่าทีด่นิจากบคุคลทีไ่ม่เกีย่วโยงกนักบับรษิทั 3 ราย เพือ่ใช้เป็นทีต่ัง้ของโครงการ เนือ้ทีร่วม 22-0-3 ไร่ อายสุญัญา
เช่า 4 ปี เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่ายินยอมให้สิทธิบริษัทต่ออายุการเช่าได้อีกคราวละ 4 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 16 ปี นับแต่
ครบก�าหนดระยะเวลา 4 ปี ของสัญญาเช่าฉบับแรก ซึ่งการต่ออายุการเช่าจะมีผลเมื่อบริษัทได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ให้เช่า
ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาเช่า  ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าดังกล่าว บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงหากผู้ให้เช่าบอกเลิก
การให้เช่ากับบริษัทในอนาคต  อย่างไรก็ตาม ตามเงื่อนไขการสิ้นสุดสัญญาและบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่ใช่การบอกเลิกโดยบริษัท มีเพียง
กรณทีีบ่รษิทัถกูศาลสัง่ให้เป็นบคุคลล้มละลาย และจากการทีบ่รษิทัได้ท�าสญัญาเช่าทีด่นิและจดทะเบยีนการเช่าทีด่นิกบัเจ้าพนกังานทีด่นิ
เพื่อให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินได้ในระยะยาวเพื่อประกอบธุรกิจได้ตามที่ระบุในสัญญา (หากไม่
จดทะเบียนตามกฎหมาย สัญญาเช่าดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ได้เพียง 3 ปี หลังจากนั้นผู้เช่าอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้) อีกทั้งตาม
เงื่อนไขของสัญญาเช่า หากบริษัทถูกรอนสิทธิหรือถูกโต้แย้งสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆจนเป็นเหตุให้บริษัทไม่อาจเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ให้เช่าหรือเจ้าของที่ดินจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายใดๆที่
เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัท ซึ่งอาจเป็นจ�านวนเงินที่สูง ดังนั้น เจ้าของที่ดินจึงไม่น่าจะปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าว

•	 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ

  ผลติภณัฑ์ของโครงการเป็นวสัดไุวไฟ และมคีวามเสีย่งสงูจากการเกดิอนัตราย ทีอ่าจส่งผลกระทบร้ายแรงกบัโครงการและชมุชนใกล้
เคยีงได้ เช่น กรณเีกดิการรัว่ไหลของก๊าซ หรอืกรณเีกดิอคัคภียั เป็นต้น ทัง้ทีอ่าจจะเกดิจากความบกพร่องในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังาน 
หรือเกิดจากอายุการใช้งานของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการควบคุม ดูแล และบริหารจัดการโครงการ 

  อย่างไรกต็าม เนือ่งจากโครงการ PPP เป็นโครงการทีใ่ช้เทคโนโลยใีนการผลติเทยีบเท่ากบับรษิทัผูผ้ลติก๊าซธรรมชาตชิัน้น�าของประเทศ 
รวมถงึการออกแบบระบบการผลติต่างๆ ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องต่างๆ และต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดใน
สัญญาซื้อขาย Associated Gas กับ SML โดยการออกแบบโครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่ง
หมายรวมถึงการวางท่อ จุดเชื่อมต่อระบบการลุกไหม้ และระบบความปลอดภัยต่างๆ ภายในโครงการ ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ก�าหนด  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการและมีผลกระทบลุกลามไปยัง SML ซึ่งตั้งอยู่ติดกับที่ดินของโครงการ 

  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีแผนที่จะท�าประกันภัยความเสี่ยงประเภท 
All Risk โดยก�าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สิน ความเสียหายต่อบุคลากรของบริษัท และความเสียหาย
ต่อบุคคลที่ 3 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขเบื้องต้นกับบริษัทประกันภัยชั้นน�า 

4.   ความเสี่ยงอื่นๆ
4.1			ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�านาจก�าหนดนโยบายการบริหาร	

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นายกิตติ ชีวะเกตุ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท ถือหุ้นใน
บรษิทัคดิเป็นร้อยละ 57.29 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทั ซึง่เป็นเสยีงข้างมากสามารถควบคมุนโยบายและการบรหิาร
งานในบรษิทัได้ รวมทัง้สามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้เกอืบทัง้หมด ยกเว้นเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืข้อบงัคบับรษิทัก�าหนดให้ต้องได้รบั
เสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  ดงันัน้ผูถ้อืหุน้รายอืน่ของบรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ถ่วงดลุเรือ่ง
ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอ�านาจดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงาน การมอบอ�านาจให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
อย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 3 ท่าน(ทุกท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ) ซึ่ง
มากกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้สิน้ 7 ท่าน เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบ ถ่วงดลุการตดัสนิใจ และพจิารณาอนมุตัริายการต่างๆ ก่อน
น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้บรษิทัได้ก�าหนดมาตรการการท�ารายการกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจ�ากดัการ
ออกเสยีงของ ผูท้ีเ่กีย่วข้อง   นอกจากนีบ้รษิทัยงัจดัให้มหีน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบรษิทัผูช้�านาญการจากภายนอกทีป่ฏบิตัิ
งานเป็นอสิระและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมหีน้าทีห่ลกัในการดแูลระบบควบคมุภายในเพือ่ให้เป็นไปตามระบบทีไ่ด้ก�าหนด
ไว้  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารงานของบริษัท
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น        

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก จ�านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ      250,054,706 57.29

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส           20,621,621 4.72

3. นางวราณี เสรีวิวัฒนา           14,737,247 3.38

4. นางศัลยา จารุจินดา          11,508,750 2.64

5. นางสาวนิรนุช จารุมโนภาส           11,068,745 2.54

6. นายสุทธิพงศ์ เวศย์วรุตม์             6,708,806 1.54

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด             5,953,325 1.36

8. นางสาวกัลยา ลัมประเสริฐ             5,711,475 1.31

9. นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา            5,439,500 1.25

10. นางสาวนิรินทร์ จุ้ยอินทร์             4,794,417 1.10

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 336,598,592 77.12

ผู้หุ้นรายย่อย 99,850,886 22.88

								รวมทั้งสิ้น 436,449,478 100.00

ส�าหรับทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือ จ�านวน 58,250,000 บาท นั้น มีไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป 
จ�านวนไม่เกนิ 24,300,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ  0.50 บาท ซึง่จะเสนอขายในเดอืนมกราคม 2556 และเพือ่รองรบัการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธขิอง
บริษัท จ�านวนไม่เกิน 92,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิดังกล่าวภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2556

ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาตสิามารถถอืครองหุน้ของบรษิทั รวมกนัได้ไม่เกนิร้อยละ 49 ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกและช�าระแล้ว โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2555 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 0.04  ของทุนช�าระแล้ว

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จ�ากดั (Thai NVDR) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ออก NVDR ให้
แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจ�านวน 5,953,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว ณ วันดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR 
จะได้รบัผลประโยชน์จากหุน้ของบรษิทัทีน่�าไปอ้างองิทกุประการ จงึไม่สามารถใช้สทิธอิอกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ได้ เนือ่งจากมใิช่ผูถ้อืหุน้โดยตรง
ของบริษัท แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทย
เอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด มิใช่ออกเสียงตามค�าสั่งของผู้ถือ NVDR  

ทั้งนี้จ�านวนหุ้นของบริษัท ที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งบริษัท จะไม่สามารถก�าหนดได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้และหกัส�ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่

กฎหมายก�าหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยูก่บักระแสเงนิสด แผนการลงทนุ เงือ่นไข
และข้อก�าหนดในสญัญาต่างๆ ทีบ่รษิทัผกูพนัอยู ่รวมทัง้ข้อจ�ากดัทางกฎหมาย ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคตด้วย  ทัง้นี ้มตขิองคณะ
กรรมการบรษิทัทีอ่นมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลจะต้องถกูน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการ
ของบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม
บริษัท	บางจาก	ไบโอฟูเอล	จ�ากัด

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท�าเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนส�ารองในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและคณะ
กรรมการอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้ อย่างไรกต็ามในกรณทีีบ่รษิทัมผีลขาดทนุสะสม ห้ามมใิห้มกีารแบ่งเงนิปันผล

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ

กรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการโดยคณะกรรมการ
บริษัท  โดยมีรายชื่อและขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท		ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ

2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ กรรมการ 

3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการ 

4. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการ 

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายกิตติ  ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส นายชัชพล ประสพโชค กรรมการสองใน

สามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออก

ให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากต�าแหน่ง
ไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ 

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1)  ดแูลและจดัการบรษิทัเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ในเรือ่งทีต้่อง

ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนด�าเนนิการ เช่น เรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รบัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
และการซือ้หรอืขายสนิทรพัย์ทีส่�าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตามทีห่น่วยงานราชการอืน่ๆ ก�าหนด เป็นต้น 

2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระส�าคัญ ได้แก่ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณ
ประจ�าปี โครงสร้างการบรหิาร อ�านาจการบรหิาร นโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ การท�าธรุกรรมหรอืการกระท�าใดๆอนัมผีลกระทบ
ทีส่�าคญัต่อฐานะการเงนิ ภาระหนีส้นิ สถานภาพ การประกอบธรุกจิ และชือ่เสยีงของบรษิทั การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และรายการอืน่
ใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายก�าหนด

3) ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
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4) พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 (รวม
ทัง้ฉบบัทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 
ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการของบริษัท

5) พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

5.1 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรษิทั ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง เป็นต้น

5.2 พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น

6)  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และวิธีการปฏิบัติที่มีนัยส�าคัญเกี่ยวกับการบัญชี
และการควบคุมภายในของบริษัท

7)     ก�ากับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ

8) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชไีว้ในรายงาน
ประจ�าปี

9) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี ส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม 

10) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม�่าเสมอ

11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
11.1 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประเมินประสิทธิผลอย่างสม�่าเสมอ
11.2 คณะกรรมการบรษิทัต้องประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเป็นประจ�าทกุปี รวมทัง้แถลงผลการปฏบิตังิานและการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ใช้ในบริษัท ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

12) อ�านาจในการด�าเนนิการดงัต่อไปนีจ้ะกระท�าได้กต่็อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน ทัง้นี ้ก�าหนดให้รายการทีก่รรมการหรอืบคุคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้
เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
12.1 เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12.2 การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้

รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ 
การมอบอ�านาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้กรรมการหรือผู้รับมอบอ�านาจ
จากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด  ขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  รวมทั้งก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ
ได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทั ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศของส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางจารุณี บุญมั่งมี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

48 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และนางสาวจีระพันธ์ จินดา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน 

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณทีีอ่อกตามวาระ ตามข้อบงัคบัของบรษิทั ซึง่อาจได้รบัเลอืกเข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทดังนี้

1)  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้
บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี 

2) สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3)  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัช ีเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขอรบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5) มีอ�านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจ�าเป็น และเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7) ระหว่างการปฏบิตังิาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืสงสยัในรายการหรอืกจิกรรมใดต่อไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อ
สถานะทางการเงนิหรอืผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้มกีารแก้ไขรายการ
หรือกิจกรรมการดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยส�าคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท

 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิกของคณะกรรมการตรวจ
สอบอาจรายงานรายการหรอืกจิกรรมดงักล่าวต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย

8) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัย เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
งานของบริษัท ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้อง
ด�าเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

9) จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามใน
รายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท

10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย   

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายกิตติ  ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการบริหาร

3. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบรหิารมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบรหิารซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อกี  

คณะกรรมการบรหิารรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และมอี�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1) ดูแลจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2) ก�าหนดรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท รวมทั้งก�าหนดสวัสดิการพนักงาน 
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

3)  ก�าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจ�าปี  โครงสร้างการบริหารงาน และอ�านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อ
เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4) พจิารณาอนมุตัเิงนิลงทนุ (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจ�าปี หรอืเกนิกว่างบประมาณประจ�าปี ได้เป็นจ�านวนเงนิไม่เกนิ 20 
ล้านบาทต่อปี และอนมุตัค่ิาใช้จ่ายทีเ่พิม่จากงบประมาณประจ�าปีไม่เกนิร้อยละ 10 ในกรณทีีเ่กนิวงเงนิทีก่�าหนดไว้ให้คณะกรรมการบรหิาร
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

5) พิจารณาอนุมัติการร่วมลงทุนในธุรกิจร่วมค้า (Consortium) หรือร่วมทุน (Joint Venture) มูลค่าโครงการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท ในกรณี
ที่เกินวงเงินที่ก�าหนดไว้ให้คณะกรรมการบริหารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติ
การขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี

6) ตรวจสอบ ติดตาม การด�าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ก�าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7)     ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทัง้นี ้อ�านาจกรรมการบรหิาร  ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บคุคลอืน่ทีก่รรมการบรหิารเหน็สมควร จะไม่รวมถงึอ�านาจหรอืการมอบอ�านาจในการ
อนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

50 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางสาวจีระพันธ์ จินดา ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 โดยมีนายวุฒิพงศ์ ฉายาวุฒิพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนซึง่พ้นจากต�าแหน่งตาม

วาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมี
อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
1)  ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการสรรหา ถอดถอน หรือ

เลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และน�าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2)  พจิารณาเสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงู  เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทในกรณีที่มีต�าแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือสิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

3)  ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4)  พจิารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ  โดยค่าตอบแทนดงักล่าวให้รวมถงึ เบีย้ประชมุ เงนิเดอืน โบนสั 
หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5)  จดัให้มแีผนสบืทอดต�าแหน่งบรหิารทีส่�าคญั และให้มกีารทบทวนอย่างสม�่าเสมอ โดยประเมนิความส�าคญัของต�าแหน่ง สรรหา และพฒันา 
เพื่อให้มีผู้สืบทอดต�าแหน่งบริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท

6)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามา

ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) ก�าหนดนโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั ซึง่ครอบคลมุความเสีย่งด้านการเงนิ ความเสีย่งด้านการตลาด ความ

เสี่ยงด้านการขนส่งและเก็บรักษาสินค้า ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงอื่นๆที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานและชื่อเสียงของ
บริษัท เป็นต้น เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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2) ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยง และเพดานความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้

3) พิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการด�าเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

5) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่
ก�าหนด

6) รายงานการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า และในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัย
ส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง สาม 3 ปี กรรมการทีพ้่นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ได้อกี  คณะกรรมการ

ก�ากบัดแูลกจิการรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และมอี�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
ในกรณทีีก่รรมการรายใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบก�าหนดวาระ ให้เลอืกตัง้กรรมการแทน ภายใน 3 เดอืน นบัจากวนัทีต่�าแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการ
ที่เข้ามาแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของ กรรมการที่ตนเข้าท�าหน้าที่แทนนั้น

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
1)  ศกึษาและจดัท�าร่างนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบยีบและ

ข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

2)  น�าเสนอร่างนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและน�าออกใช้
เป็นแนวทางในการปฏบิตัทิีด่ ี(best practices) ของกรรมการและฝ่ายบรหิาร โดยจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(Corporate Governance Policy Statement)

3)  ก�ากับ ดูแล และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกรอบและหลักเกณฑ์
ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้การท�าหน้าที่ก�ากับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มี
ผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

4)  พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อ
เสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการ

5)  ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและฝ่ายบรหิารบรษิทั ตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ีทีก่�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกสิ้นปี

6)  จดัท�ารายงานผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการประจ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัของปี
ถัดไป พร้อมทั้งน�าเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จ�าเป็น

7)  เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ
บริษัท

8) แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าท่ีสนับสนุนงานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

9)  ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
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8.1.7 เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสัจจาภรณ์ รัมย

ประยูร ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ฉบบัที ่4 พ.ศ.2551 เพือ่ท�าหน้าทีด่แูลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบักฎเกณฑ์ และกฎหมาย
ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ รบัผดิชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อื
หุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
ดังกล่าว รวมทั้งท�าหน้าที่จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.1.8 คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ
รักษาการ-ผู้จัดการสายพลังงานและปิโตรเลียม
รักษาการ-ผู้จัดการสายปฏิบัติการ

4. นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

5. นางจารุณี บุญมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

6. นางอารีย์ พลีขันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมีอ�านาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1)  ด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัท 

2)  จดัเตรยีมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบรหิารงานและอ�านาจการบรหิารต่างๆของบรษิทั เสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร
ของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ 

3)  ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4)  อนุมัติค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุนนอกงบประมาณประจ�าปี หรือเกินกว่างบประมาณประจ�าปี ได้เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี 

5)  มีอ�านาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การเบิกจ่ายต่อครั้งวงเงินเกินกว่า 200,000 
บาท การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อครั้งวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท การเลี้ยงรับรองและให้ของขวัญตามงบประมาณต่อเดือนวงเงินเกินกว่า 
100,000 บาท การจัดหาสินทรัพย์ถาวรวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท การอนุมัติใบเสนอราคาวงเงินเกินกว่า 30 ล้านบาท  การอนุมัติใบสั่งขาย
วงเงินเกินกว่า 30 ล้านบาท 

6)  มีอ�านาจอนุมัติการตัดหนี้สูญไม่เกิน 1 ล้านบาท

7)  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง

8)  เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9)  ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

10)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
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ทั้งนี้ อ�านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจหรือการมอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของ
บริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร                                        
คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ เมื่อต�าแหน่งกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ต�าแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความส�าคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจ�าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) มคีณุสมบตัสิอดคล้องตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎของคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิด
ชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ 

 การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล
หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึง
มี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด   

3. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อ
ไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารบัต�าแหน่งอกี
ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั
ทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ
ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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6. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง
จ�านวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้มน้่อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ�านวนหุน้ที่ถอืโดยผูถ้อืหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการจ�านวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ในจ�านวนกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทมีกรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน

•	 กรรมการอิสระ

บริษัทก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโย
บายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ
อิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อ
ไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่
ก�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการ
อิสระที่ตนแทน

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวม
ทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั ใน
ลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั  เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั  และ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั  และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่

8.   ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของ
จ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงาน
ข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ส�าหรับจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัท 

•	 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการเป็นกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกนั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจ
สอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ก�าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะ
สามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

•						ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยด�าเนินการ
คดัเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล และจะต้องได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั/หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรษิทั
มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็น
พนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1.	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 • กรรมการ

  ในปี 2555 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้ 

รายชื่อ ค่าตอบแทนปี	กรรมการ

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา* 250,000

2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ     60,000**

3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส     60,000**

4. นายชัชพล ประสพโชค     60,000**

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 300,000

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 240,000

7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา 240,000

   โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1,200,000

รวม 2,410,000

หมายเหตุ :  *ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัทแทนต�าแหน่งที่ว่างลง 

  ** เป็นค่าตอบแทนที่ได้รับจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารเพียงอย่างเดียว โดยกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้น และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2555 
เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

56 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน	(บาท/คน/เดือน)

2555

ประธานกรรมการ 
กรรมการ                                  
ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                   
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

25,000
10,000
15,000
10,000
5,000

ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
• คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ได้แก่ คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่านั้น

• กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ ได้ด้วย  และสามารถได้รับเงินค่า
ตอบแทนกรรมการของแต่ละต�าแหน่งตามที่ก�าหนด 

• กรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินในอัตราเดือนละ 10,000 บาท  และกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินในอัตรา
เดอืนละ 5,000 บาท อย่างไรกด็ ีหากกรรมการบรหิารด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งชดุอืน่ๆ 
ด้วย กรรมการบริหารท่านดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และ/หรือไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องในชุดอื่นๆด้วย แต่จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของต�าแหน่งกรรมการบริหารเท่านั้น 

• คณะกรรมการของบรษิทัและคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ�าเหนจ็ 
โบนสั หรอื ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ๆ ตามข้อบงัคบัหรอืตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับ
เบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั โดยจะต้องไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนกังานและลกูจ้างของบรษิทั  ซึง่ได้รบัเลอืก
ตัง้เป็นกรรมการ ในอนัทีจ่ะได้รบัค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังาน หรอืลกูจ้างของบรษิทั  นอกจากนีก้ารจ่ายค่า
ตอบแทนดงักล่าวนัน้จะต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบัการด�ารงคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ตามทีก่ฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
จะก�าหนด 

• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีสิทธิที่จะได้รับโบนัส ในกรณีที่บริษัทเห็นสมควรบริษัทอาจจะพิจารณาการจ่ายโบนัสนี้ให้กับ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารทุกคนรวมกันไม่เกินปีละ 1,200,000 บาท  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นควรจะให้มีการจ่าย
โบนัสให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเมื่อใด รวมทั้งให้พิจารณารายละเอียดการจ่ายโบนัส อาทิเช่น การจ่ายโบนัสให้จ่ายให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้
บริหารทุกคนที่ยังคงด�ารงต�าแหน่งอยู่  กรณีที่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารคนใดเพิ่งเข้าด�ารงต�าแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายโบนัสอาจจะ
จ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาของการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารคนนั้น

	 •	 ผู้บริหาร		

  ในปี 2555 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน
2554 2555

จ�านวนราย* ค่าตอบแทน
	(ล้านบาท) จ�านวนราย* ค่าตอบแทน

	(ล้านบาท)

1.  เงินเดือนโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ 
      ค่านายหน้า ค่าพาหนะ เงินสมทบประกันสังคม 

7 14.42 4  12.27

2. เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 7 0.37 4 0.36

3.  เงินสมทบซื้อหุ้นของบริษัท(EJIP) 5 0.10 3  0.31

รวม 14.89 12.94

 หมายเหตุ :   * จ�านวนผู้บริหารลดลงเนื่องจากในปลายปี 2554 มีการปรับโครงสร้างต�าแหน่งภายในบริษัท ประกอบกับในปี 2555 มี
ผู้บริหารลาออก 1 ท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2555 ข้างต้น ไม่ได้รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่าย
การเงิน

ข.			ค่าตอบแทนอื่น

 -ไม่มี-
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บรษิทัได้ตระหนกัดแีละให้ความส�าคญัต่อระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่จะท�าให้เกดิความเชือ่มัน่
กบัทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องและส่งผลให้ธรุกจิมคีวามเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การด�าเนนิงานอย่างมจีรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการด�าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการ
ปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
  บรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรพัย์และในฐานะเจ้าของบรษิทั 

เช่น สทิธใินการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัย์ทีต่นถอือยู ่ สทิธใินการทีจ่ะได้รบัส่วนแบ่งผลก�าไรจากบรษิทั สทิธใินการได้รบัข้อมลูของบรษิทัอย่าง
เพยีงพอ สิทธติา่งๆ ในการประชุมผู้ถอืหุ้น สทิธใินการแสดงความคิดเหน็ สิทธใินการรว่มตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของบริษัท เชน่ การจัดสรร
เงนิปันผล การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการอนมุตัธิรุกรรมทีส่�าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิของ
บริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น 

  นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอ�านวยความสะดวกในการ
ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อม
เพรียงกัน

2. บรษิทัจะจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อน
วันประชุม หรือเป็นไปตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด และให้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 
วนัตดิต่อกนั ทัง้นีใ้นแต่ละวาระการประชมุจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวผ่านทาง Website 
ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

4. ก่อนวันประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

5.   ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค�าถามในวาระต่างๆ อย่าง
อิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�าถามใน
ที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

6. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะ
เลอืกผูแ้ทนทีเ่หน็ว่ามคีณุสมบตัเิหมาะสมเข้ามาท�าหน้าทีก่รรมการเพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่จะท�าให้เกดิความหลาก
หลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

7. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดท�ารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้  และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท

หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
  บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้

ถอืหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อ โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและก�าหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

การกำากับดูแลกิจการ

58 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นเดียวกันหรือหลายรายรวมกันได้

2.  มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 200,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

3.  ถอืหุน้ของบรษิทัในสดัส่วนตามทีก่�าหนดในข้อ 2 ต่อเนือ่งมาไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และต้องถอืหุน้ในวนัทีเ่สนอระเบยีบวาระ
การประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

  ในการด�าเนนิการประชมุแต่ละครัง้ บรษิทัจะให้โอกาสแก่ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัทกุราย โดยก่อนเริม่การประชมุ ประธานทีป่ระชมุ
จะชีแ้จงการใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน วธินีบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต้่องลงมตใินแต่ละวาระ  และยงัเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุ
รายแสดงความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ซกัถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพยีงพอ โดยประธานฯจะด�าเนนิการประชมุตามล�าดบั
วาระการประชมุ รวมทัง้มนีโยบายทีจ่ะไม่เพิม่วาระการประชมุในทีป่ระชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มโีอกาส
ศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ  

  บรษิทัก�ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครดั เพือ่ป้องกนัการหาประโยชน์จากข้อมลูภายในให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบ 
(Abusive self-dealing) เพือ่ให้เกดิความยตุธิรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุราย โดยบรษิทัได้ก�าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาข้อมลูภายในของ
บริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค�าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งก�าหนดให้กรรมการ ผู้
บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอื่นใด
โดยใช้ความลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทั อนัก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม นอกจากนี ้กรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานทีอ่ยูใ่นหน่วยงานทีไ่ด้รบัข้อมลูภายในของบรษิทัต้องไม่ใช้ข้อมลูดงักล่าวก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน และห้ามบคุคลที่
เกีย่วข้องกบัข้อมลูภายในท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยตนเอง คูส่มรส บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายโดยทาง
ตรงหรอืทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทนุส่วนบคุคล) ภายใน 1 เดอืน ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 
และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน

  บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทก�าหนดโทษตาม 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในกรณทีีก่รรมการ 
หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท�าการให้ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

  ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือน�าไปเปิดเผยจนอาจ
ท�าให้บรษิทัได้รบัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณ ีได้แก่ การตกัเตอืนด้วยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ์
ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

  นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้ก�าหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสีย
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อ
เกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้ง
ได้ก�าหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรม
ดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
  บรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิารและพนกังานของ

บรษิทั หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก เช่น เจ้าหนี ้ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่ง ภาครฐั สงัคม และชมุชน เป็นต้น โดยบรษิทัตระหนกัดว่ีาการสนบัสนนุและ
ข้อคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการด�าเนนิงานและการพฒันาธรุกจิของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมาย
และข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้สทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีดงักล่าวได้รบัการดแูลเป็นอย่างด ีนอกจากนี ้ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัได้ค�านงึ
ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงการเจริญเติบโต
ของบริษัท อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการด�าเนิน
ธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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พนักงาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ 
โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ ดัง
นัน้ จงึมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้เสรมิสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท�างาน 
ส่งเสรมิการท�างานเป็นทมี ส่งเสรมิการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานให้มคีวามก้าวหน้า มคีวามมัน่คงใน
อาชพี พร้อมให้ความมัน่ใจในคณุภาพชวีติ และความปลอดภยัในการท�างาน รวมทัง้รกัษาสภาพแวดล้อมการท�างาน 
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนในการท�ากิจกรรมร่วมกันใน
หมู่พนักงาน

โครงการกจิกรรมโยคะและแบดมนิตนั เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท�างาน

โครงการส่งเสริมการท�างานเป็นทีม  โดยมีกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน

ลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับ
สนิค้า/บรกิารทีด่ ีมคีณุภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานทีไ่ด้ก�าหนดไว้ รวม
ทัง้ปฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อตกลงทีม่ต่ีอลกูค้าอย่างเคร่งครดั  มกีารพฒันายกระดบัมาตรฐานสนิค้าและบรกิารให้สงู
ขึน้อย่างต่อเนือ่ง รกัษาสมัพนัธภาพทีด่ ีและยัง่ยนืกบัลกูค้าอย่างจรงิจงั และสม�่าเสมอ รวมถงึไม่น�าข้อมลูของลกูค้า
มาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลการประเมินจากลูกค้าในระดับที่ดี

คูค้่าและเจ้าหนี้ : ค�านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์
ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่ก�าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการช�าระคืนตามก�าหนดเวลา การ
ดูแลหลักทรัพย์ค�้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คู่แข่ง ปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าสอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบิตักิารแข่งขนัทางการ
ค้า และยดึถอืกตกิาของการแข่งขนัทีด่อีย่างเสมอภาคกนั ไม่กดีกนัผูอ้ืน่ในการเข้าร่วมแข่งขนัทางธรุกจิ ไม่ท�าลายชือ่
เสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระ
ท�าการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน 

ภาครัฐ ให้ความส�าคญักบัความโปร่งใส และค�านงึถงึความซือ่สตัย์สจุรติในการตดิต่อท�าธรุกรรมกบัเจ้าหน้าที ่หรอืหน่วยงาน
ภาครฐั เพือ่หลกีเลีย่งการด�าเนนิการ ทีอ่าจส่งผลต่อการกระท�าทีไ่ม่เหมาะสม และขดัแย้งต่อหลกัการบรหิารจดัการทีด่ี 
รวมทัง้ต่อต้านการให้สนิบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าทีข่องรฐั เพือ่อ�านวยความสะดวก หรอืผลประโยชน์ทางธรุกจิของบรษิทั

สิ่งแวดล้อม
ชุมชน	และ
สังคม	

บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนค�านึงถึงการด�าเนินธุรกิจที่จะส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานใด ๆ ต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูก
ต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่าง ๆ

บรษิทัได้จดัให้มโีครงการรณรงค์ประหยดัพลงังานในองค์กร ซึง่บรษิทัตระหนกัและค�านงึถงึการประหยดัพลงังานโดย
เริ่มจากภายในองค์กร จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตส�านึกเรื่องการประหยัดพลังงาน

บรษิทัมนีโยบายด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม โดยตระหนกัถงึคณุภาพชวีติของ
สังคมและชุมชน การด�าเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าทุกกิจกรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทถูกต้องและ
สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบหรือมาตรฐานและข้อก�าหนดต่าง ๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และสงัคม ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย อกีทัง้ยงัได้มกีารส่งเสรมิให้พนกังานมจีติส�านกึและมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการกับชุมชนที่
บริษัท ด�าเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร
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สิ่งแวดล้อม
ชุมชน	และ
สังคม	

: บรษิทัได้ด�าเนนิกจิกรรมและโครงการต่าง ๆ เพือ่ช่วยเหลอืชมุชนและสงัคมและเข้าไปมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชน
ด้วย ภายใต้กรอบการด�าเนินการตามโครงการด้าน CSR อาทิเช่น  โครงการด้านการร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณท้ีองถิน่กบัชมุชน เช่น ประเพณขีนุน�า้  อ. แม่แตง จ. เชยีงใหม่  กจิกรรมถวายเทยีนพรรษา วดัป่าหมูใ่หม่ อ. 
แม่แตง และ กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องใช้ในหอพ่อบ้าน ต. ห้วยเฮี๊ยะ อ. แม่แตง

โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตและร่วมพัฒนาชุมชน  เช่น โครงการห้องน�้าเพื่อน้อง ที่โรงเรียนวัดแม่กะ อ. 
แม่แตง  โครงการประกวดเรียงความ ค�าขวัญและคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต” และ
ยังมีโครงการที่ด�าเนินการอยู่คือ โครงการ หนังสือเพื่อน้อง ซึ่งเป้าหมาย 10 โรงเรียนภายใน 3 ปี

บรษิทั มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิโครงการต่าง ๆ อกีหลายโครงการ เพือ่ร่วมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม ภาย
ใต้การด�าเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
เพื่อก่อให้เกิดการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอืน่ๆ ทีส่�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึง่ล้วนมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุ และ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบน website ของบริษัท

  ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น  บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
เข้าถึงข้อมูลบริษัทบริษัท  เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการ ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

  คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั  และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดงั
กล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 
รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนเพยีงพอในงบการเงนิ ซึง่ในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัททราบ 

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
	 1.		 โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยบคุคลซึง่มคีวามรูค้วามสามารถ  และประสบการณ์ทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ให้กบับรษิทั  โดย
เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมิน
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ ตลอดจนด�าเนนิกจิการของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมตทิี่
ประชมุผูถ้อืหุน้ ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ มจีรยิธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้การก�ากบัดแูลให้การบรหิารจดัการ
ของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะท�าให้เกิดการถ่วง
ดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน

  ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 4 คน โดยในจ�านวนนี้มี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน  และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจ�านวน 3 
คน คอื ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 1 คน และรองกรรมการผูจ้ดัการ 2 คน ทัง้นี ้จ�านวนกรรมการอสิระของบรษิทั
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนดไว้ให้มกีรรมการอสิระอย่างน้อยหนึง่ใน
สามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

  ตามข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวน
หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อ
ไปให้กรรมการทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง อย่างไรกต็าม กรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารบั
ต�าแหน่งอีกก็ได้ 
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  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ เพือ่ปฏบิตัิ
หน้าทีเ่ฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ซึง่คณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ด้
ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�าหนดนโยบาย การก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า ทั้งนี้ 
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ�านาจการ
ด�าเนนิงาน โดยคณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบาย ขณะ
ทีผู่บ้รหิารท�าหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนด  โดยประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนละคนกัน 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

	 2.		 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์
และภารกจิ กลยทุธ์  ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนทีก่�าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�า

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล และการบริหาร
งานประจ�าวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการถกูเลอืกตัง้จากคณะ
กรรมการบรษิทั  ซึง่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบคุคลเดยีวกนักบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูน้�าและมส่ีวน
ส�าคญัในการตดัสนิใจเรือ่งนโยบายของบรษิทั อนัเป็นผลมาจากการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ทีไ่ด้พจิารณาและก�าหนดเป้าหมาย
ทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้น�าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการ
ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ  ตลอดจนท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ 
ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ�าวัน แต่ให้การสนับสนุนและค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทาง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างสม�่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

  บรษิทัได้จดัให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรตัง้แต่ปี 2553 โดยนโยบายดงักล่าว ได้รบัความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 /2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�า บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด  

 จรรยาบรรณธุรกิจ

  คณะกรรมการบรษิทัยดึมัน่การด�าเนนิธรุกจิทีถ่กูต้องและเป็นธรรม และได้ก�าหนดจรรยาบรรณธรุกจิ (Code of Conduct) เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้น�ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด�าเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ค�านึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสาร
ภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึง
ปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนได้
เสยีและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมลูภายในและการรกัษาข้อมลูอนัเป็นความลบั ระบบการควบคมุและการตรวจสอบ
ภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิ
และความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  ทัง้นี ้บรษิทัได้มกีารประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรบัทราบและยดึปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั รวมถงึให้มกีารปฏบิตัติามแนวทาง
ดังกล่าว

62 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า การตดัสนิใจใดๆ ในการด�าเนนิ
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น  และควรหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์  โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความ
สมัพนัธ์ หรอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดงักล่าว   และในการพจิารณาการเข้าท�าธรุกรรมต่างๆ ก�าหนดให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องหรอื
เกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพจิารณา และไม่มอี�านาจอนมุตัใินธรุกรรมนัน้ๆ รวมถงึในการท�ารายการให้พจิารณา
ถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก

  คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย

  คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ซึง่หมายรวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการถอืครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท  จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
ท�าการนบัจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน รวมทัง้ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลู
ภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผย
แพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น�าข้อมูลภายในไปใช้ในทาง
มิชอบ

 ระบบการควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ   ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ 
ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้  ช่วย
ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อ
ถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น   ดังนั้นบริษัทจึง
ได้ก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการ
ควบคมุดแูลการใช้สนิทรพัย์ของบรษิทัให้เกดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคมุ และประเมนิผลออก
จากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

  คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมปีระสทิธภิาพ
ของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น  รวมทั้งได้จัดท�าและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการด�าเนินงาน การรายงาน
ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความ
ส�าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการทีผ่ดิปกต ิ ทัง้นีบ้รษิทัได้ว่าจ้างให้บรษิทั อลัทมิา แอดไวเซอรี ่จ�ากดั เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษัท ท�าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงใน
ภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  
โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ เป็นประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์   และนายชัชพล ประสพโชค เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้ โดยมีหลักการก�าหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก�าหนดแล้ว  บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริม
และกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่ตระหนักถึงความส�าคัญของความเสี่ยง ท�าความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และ
ด�าเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการด�าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วย
ในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และใน
ทางกลับกัน การด�าเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่
จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย
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 รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีส่อบทาน
รายงานทางการเงนิ และดแูลให้มกีารจดัท�ารายงานทางการเงนิอย่างมคีณุภาพและถกูต้องตามมาตรฐานทางบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบัโดย
ทัว่ไป มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใสและเพยีงพอ โดยมฝ่ีายบญัชแีละ/หรอืผูส้อบบญัชมีาประชมุร่วมกนั และน�า
เสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวม
ทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการ
เงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้
สอบบญัชขีองบรษิทั  การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทีส่�าคญั  ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิ  ด�าเนนิการบนพืน้ฐานของข้อเทจ็
จริงอย่างครบถ้วนและสม�่าเสมอ

3.		 การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมีการก�าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น 
โดยมกีารก�าหนดวาระทีช่ดัเจน น�าส่งเอกสารประกอบวาระการประชมุล่วงหน้าก่อนการประชมุ เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัได้มเีวลา
ศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและ
จัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดท�ารายงานผลการ
ด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อ
เนื่องและทันต่อเหตุการณ์ 

  ในการประชมุ ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร่้วมกนัก�าหนดวาระการประชมุ
และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

  ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิด
เหน็ได้อย่างอสิระ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุด้วยเพือ่ให้สารสนเทศรายละเอยีดข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่
เติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะ
ไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่ม
ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

   กรรมการทกุคนมสีทิธทิีจ่ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชมุ และเอกสารส�าคญัอืน่ๆ และหากกรรมการอสิระหรอืกรรมการ
ตรวจสอบมข้ีอสงสยัใดๆ กรรมการอืน่ๆและฝ่ายบรหิารของบรษิทัต้องด�าเนนิการตอบข้อสงสยัดงักล่าวอย่างรวดเรว็และครบถ้วนเท่า
ที่จะเป็นไปได้

  ในกรณทีีก่รรมการไม่เหน็ด้วยกบัมตทิีป่ระชมุ กรรมการสามารถขอให้เลขานกุารบรษิทั บนัทกึข้อคดัค้านไว้ในรายงานการประชมุ 
หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 
และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัด
ไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะ
เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง  ยกเว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม  นอกจากนี้ คณะกรรมการถือ
เป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการ
ประชุม ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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คณะกรรมการ
บริษัท
(12	ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(5	ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร
(8	ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง2/

(4	ครั้ง)

คณะกรรมการ		
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
(2	ครั้ง)

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

(1	ครั้ง)

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา3/ 10/12

2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ 12/12 8/8 1/4

3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส 11/12 7/8 1/4 1/1

4. นายชัชพล ประสพโชค 11/12 8/8 4/4

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 11/12 5/5 4/4 2/2 1/1

6. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 10/12 5/5 4/4 2/2

7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา 12/12 5/5 1/4 2/2 1/1

หมายเหตุ :  1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
   2/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คง

เหลือ 3 ท่าน ประกอบด้วย 
            1) รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์   
              2) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
             3) นายชัชพล ประสพโชค
   3/ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

แทนต�าแหน่งที่ว่างลง  และได้เข้าร่วมประชุมครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555

4.		 ค่าตอบแทน
  บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม  โดยค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท  และ

ความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหาร
แต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส  

  ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนปรากฏในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

  บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น 

	 5.		 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบ
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อ
เนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการ
ใหม่

	 6.				การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน   บริษัทจึงได้ออก
ระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้ กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ  ดังนี้

1. กรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ต้องรกัษาความลบัและ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทั  ไม่น�าไปเปิดเผยหรอืแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเอง  หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  รวมทั้งต้องไม่ท�าการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลัก
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ทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท  และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือ
ข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.  กรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนกังานในหน่วยงานทีไ่ด้รบัข้อมลูภายในของบรษิทัต้องไม่ใช้ข้อมลูดงักล่าวก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน 
และจะต้องไม่ท�าการซื้อขาย  โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจ�าปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน 

  ทั้งนี้ ข้อก�าหนดดังกล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�าหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท 4 ท่าน) จ�านวนทั้งสิ้น 65 คน ซึ่งเป็นพนักงานประจ�าทั้งหมด โดย
สามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน จ�านวนพนักงาน

ขาย การตลาด และปฏิบัติงาน 40

บัญชี 5

การเงิน 2

วางแผนการเงิน 1

บริหารทั่วไป 14

ทรัพยากรบุคคล 2

หน่วยงานอื่นๆ (CSR&QM) 1

•	 ค่าตอบแทนพนักงาน				

  ในปี 2555 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานเฉลี่ยจ�านวน 63 คน รวมเป็นเงิน 30.22 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน 
ค่านายหน้า ค่าพาหนะ เงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบซื้อหุ้นของบริษัท (EJIP) และอื่นๆ

•	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

  บรษิทัได้จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีตัง้แต่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2547 กบับรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุไทยพาณชิย์ และเมือ่วนัที ่30 
กรกฎาคม 2552 ได้เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารกองทนุส�ารองเลีย้งชพีเป็นบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ�ากดั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
สร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว 

•	 ค่าตอบแทนอื่น

  มื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 บริษัทได้เริ่มโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program : 
“EJIP”) ของบริษัทและบริษัทย่อย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้สึกส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท 
รวมทั้งธ�ารงรักษาพนักงานไว้กับบริษัท อายุโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่  30 กันยายน 2557 พนักงานที่จะเข้า
ร่วมโครงการได้ต้องเป็นพนักงานประจ�าของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอายุการท�างานงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันเข้าร่วมโครงการ และเป็น
พนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปหรือที่บริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่ไม่รวมถึงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเป็นไปตาม
ความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยต้องจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทและบริษัทย่อยจ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนพนักงานที่เข้าสมทบโครงการ ซึ่งอัตราที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบขึ้นอยู่กับอายุการท�างาน
ของผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่พนักงานเข้าร่วมโครงการ ในแต่ละเดือนเงินสมทบดังกล่าวจะถูกน�าไปซื้อหุ้นของบริษัท (“UAC”) ที่ซื้อขาย
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับความเห็น
ชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ทั้งนี้ พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถทยอยขายหุน้ UAC ในโครงการได้เมือ่ครบก�าหนดเวลา 1 ปี ตามอตัราส่วนทีก่�าหนดไว้ โดยบรษิทัได้มอบหมายให้บรษิทัหลกัทรพัย์ 
ทิสโก้ จ�ากัด เป็นตัวแทนด�าเนินการในเรื่องนี้

•	 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

  บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถอันจะท�าให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทใน
การทีจ่ะมบีคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ทีจ่ะสามารถสร้างผลงานให้กบับรษิทั โดยมแีผนการฝึกอบรมประจ�าปีทัง้ภายในและภายนอกเพือ่เสรมิ
ทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ 
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สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2555

บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคล และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

1. บริษัท	ยูเอซี	ไฮโดรเท็ค	จ�ากัด	
(“UAC	HYDRO”)	

UAC HYDRO เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.997 ของทุนช�าระแล้วของ UAC 
HYDRO (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกตุ นายชัชพล ประสพโชค และ นางสาวปรียาพร 
ธนรัฐเศรษฐ์  ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.006 และบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49.997  
และ UAC HYDRO มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ
นายชัชพล ประสพโชค

2. บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จ�ากัด	
(“บางจากไบโอฟูเอล”)

บางจากไบโอฟเูอลเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั โดยบรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 30 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบางจากไบโอฟเูอล และบางจากไบโอฟเูอล มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายกติต ิชวีะเกตุ 
และ นายชัชพล ประสพโชค

3. บริษัท	ไฮโดรเท็ค	จ�ากัด	(มหาชน)	
(“HYDRO”)

HYDRO เป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท (UAC HYDRO) ร่วมกับบริษัท โดยถือหุ้นใน UAC 
HYDRO ร้อยละ 49.997 ของทุนช�าระแล้วของ UAC HYDRO และมีตัวแทนด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน 
UAC HYDRO 2 ท่าน ได้แก่ นายสลิบ สูงสว่าง และนายพิชัย คล่องพิทักษ์

4. ห้างหุ้นส่วนสามัญพี	แอนด์	พี หุน้ส่วนในห้างหุน้ส่วนดงักล่าว ได้แก่ นางสาวชวศิา ชวีะเกต ุและนางสาวชาลสิา ชวีะเกต ุเป็นบตุรสาว
ของนายกติต ิชวีะเกต ุด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการของบรษิทั และเป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทั อกีทัง้เป็นถอืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 57.29 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)	

ความจ�าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน

2555

บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด 
(UAC HYDRO) ประกอบธรุกจิ
ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา 
รวมทั้งจ�าหน่ายและติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ขายสินค้า : บริษัทขายผลิตภัณฑ์ AX-2 
System & MF Modules ให้แก่  UAC 
HYDRO โดยมีนโยบายก�าหนดราคาขาย
ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการขายให้
แก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป 

- การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตามธุรกิจ
ปกติของบริษัทเช่นเดียวกับการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
รายอื่น โดยบริษัทมีสินค้าที่ UAC HYDRO ต้องการ 
และราคาขายเป็นราคายุติธรรม โดยมีราคาขายและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับการขายสินค้าให้กับ
ลูกค้ารายอื่นของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผล และ
เป็นการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท

ยอดคงค้าง
ลูกหนี้การค้า -

รายได้อืน่ : บรษิทัมรีายได้ค่าบรกิารพืน้ที่
ในส�านักงานรวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่นค่า
ไฟฟ้า,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าท�าความสะอาด, 
ฯลฯ จาก
UAC HYDRO ในอตัรา 21,680 บาทต่อเดอืน
ตามสัญญาบริการ มีระยะเวลา 1 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 
2556

0.195 รายได้ค่าบรกิารในส�านกังานดงักล่าวเป็นการเรยีกเกบ็
โดยคิดอัตราค่าบริการอ้างอิงจากต้นทุนค่าเช่าพื้นที่
ของบริษัทและต้นทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการ
ต่างๆคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ยอดคงค้าง
ลูกหนี้อื่น -

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)	

ความจ�าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน

2555

บรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จ�ากดั 
(บางจากไบโอฟูเอล) ประกอบ
ธุรกิจผลิต จ�าหน่าย ไบโอดีเซล

ซื้อสินค้า : บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์กลีเซอรีน 
เพือ่ส่งออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ  โดย
การซือ้สนิค้าดงักล่าว เป็นการด�าเนนิการตาม
ธรุกจิปกติและเปน็การซือ้ตามราคาตลาด
ยอดคงค้าง
เจ้าหนี้การค้า

24.25

1.21

การซือ้สนิค้าดงักล่าวเป็นการด�าเนนิการตามธรุกจิปกติ
ของบริษัท โดยราคาซื้อสินค้าเป็นราคาตลาด คณะ
กรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
สมเหตสุมผล และเป็นการด�าเนนิธรุกจิปกตขิองบรษิทั

บรษิทั ไฮโดรเทค็ จ�ากดั (มหาชน) 
(HYDRO) ประกอบธุรกิจรับ
ก่อสร้างและรับบริหารจัดการ
ด้านงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
สญัญาจ้างเหมางานออกแบบ,จดัหา และ
ตดิตัง้ ระบบ WASTE WATER RECYCLE 
ให้แก่ บมจ.บางจากปิโตรเลยีม โดยมกี�าหนด
ราคาขายและให้บรกิารตามราคาตลาด เช่น
เดียวกับการขายและให้บริการแก่ลูกค้า
รายอื่นทั่วไป
(มลูค่างานก่อนภาษมีลูค่าเพิม่ 28.75 ล้าน
บาท)   
รายได้จากการขาย
บริษัทขาย MICROFIBER MEMBRANE 
0.1 MICRON โดยมีราคาขายตามราคา
ตลาด เช่นเดียวกับการขายให้แก่ลูกค้า
รายอื่นทั่วไป 
ยอดคงค้าง
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ค่าจ้างผู้รับเหมา
สญัญาจ้างเหมางานออกแบบ,จดัหา และ
ตดิตัง้ ระบบ WASTE WATER RECYCLE 
ให้แก่ บมจ.บางจากปิโตรเลยีม โดยมกี�าหนด
ราคาขายและให้บรกิารตามราคาตลาด เช่น
เดียวกับการขายและให้บริการแก่ลูกค้า
รายอื่นทั่วไป
(มลูค่างานก่อนภาษมีลูค่าเพิม่ 28.75 ล้าน
บาท)
ยอดคงค้าง
เจ้าหนี้การค้า

7.56

38.00

-
0.065
11.99

9.23

การซือ้ขายสนิค้าและการท�าสญัญาจ้างเหมาดงักล่าว
เป็นการด�าเนนิการตามธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยราคา
ซื้อขายสินค้าและการท�าสัญญาจ้างเหมาดังกล่าว
เป็นราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นการ
ด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท

68 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)	

ความจ�าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน

2555

ห้างหุ้นส่วนสามัญพี แอนด์ พี ค่าเช่าคลังสินค้า : บริษัทจ่ายค่าเช่าคลัง
สนิค้าเพือ่ใช้เป็นทีเ่กบ็สารเคม ีและอปุกรณ์
เพื่อรอการขาย และส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
พืน้ทีเ่ช่า 2,200 ตารางเมตร ระยะเวลาการ
เช่า 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2553 – 31 
ธนัวาคม 2555 อตัราค่าเช่า ตารางเมตรละ 
55 บาทต่อเดอืน หรอืคดิเป็นค่าเช่าจ�านวน 
121,000 บาทต่อเดือน (บริษัทรับผิดชอบ
ในการเสยีภาษเีงนิได้ หกั ณ ทีจ่่ายร้อยละ 
5 ของค่าเช่าแต่ละเดอืน คดิเป็นค่าเช่ารวม
ภาษเีงนิได้หกั ณ ทีจ่่าย เท่ากบั 127,368.42 
บาทต่อเดอืน)โดยอตัราค่าเช่าเป็นอตัราทีต่�า่
กว่าเมือ่เทยีบเคยีงกบัผูใ้ห้เช่าคลงัสนิค้าราย
อืน่ในบรเิวณใกล้เคยีง ซึง่มรีาคาประมาณ 
60-75 บาท/ตารางเมตร 
ยอดคงค้าง
ค่าเช่าคลังสินค้าค้างจ่าย

1.53

-

การเข้าท�าสัญญาเช่าสืบเนื่องมาจากคลังสินค้าเก่าที่
เช่าอยู่เดิมของบริษัทมีพื้นที่คับแคบ จึงจ�าเป็นต้องหา
คลังสินค้าใหม่ โดยได้เช่าคลังสินค้าแห่งนี้มาตั้งแต่ 
1 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเดิมบริษัทท�าสัญญากับนาง
นิรมล ชีวะเกตุ และในวันที่ 6 มกราคม 2553ได้มีกา
รเปลี่ยนคู่สัญญาเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญพี แอนด์ พี 
โดยผูใ้ห้เช่ามไิด้มกีารขึน้อตัราค่าเช่าตัง้แต่เริม่การเช่า
จนถึงสัญญาเช่าในปัจจุบัน ประกอบกับคลังสินค้าดัง
กล่าวอยูใ่นท�าเลทีเ่หมาะสม และราคาค่าเช่าเป็นอตัรา
ทีต่กลงกนัและมรีาคาถกูกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัรา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุเมือ่วนัที ่6 
พฤษภาคม 2553 มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
สมเหตสุมผล และถอืเป็นการท�ารายการทีส่นบัสนนุการ
ด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ ได้แก่ การซื้อขายสินค้า เป็นรายการ

ธุรกิจปกติของบริษัท การเช่าคลังสินค้า และการให้เช่าพื้นที่และค่าบริการในส�านักงาน เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง
มกีารก�าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมตามราคาตลาด และมเีงือ่นไขทางการค้าปกตทิัว่ไปทีส่ามารถเปรยีบเทยีบได้กบัการท�ารายการกบับคุคลอืน่ทีไ่ม่มคีวาม
เกี่ยวข้องกับบริษัทและไม่ท�าให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
การอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมในการพิจารณาด้วย โดยการพิจารณาเข้าท�ารายการระหว่างกันได้ค�านึง

ถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัจะให้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้ห้ความเหน็
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณ ีซึง่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้เสยีในการท�ารายการ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั
ดังกล่าว  ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจ�า
ปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-1)

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน
บริษัทคาดว่าในอนาคต รายการซื้อขายสินค้า และรายการเช่าสินทรัพย์ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจ

ปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบรษิทั รายการระหว่างกนัดงักล่าวจะเกดิขึน้ตามความจ�าเป็นและเพือ่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยมกีารก�าหนดนโยบายการคดิ
ราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งค�านึงถึงผลประโยชน์
ของบรษิทัเป็นส�าคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจะสอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการธรุกจิปกตหิรอืสนบัสนนุ
ธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส 

ทัง้นี ้รายการระหว่างกนัทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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ภาพรวมผลการด�าเนินงาน	(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

บรษิทัประกอบธรุกจิน�าเข้า จ�าหน่าย สารเคมแีละอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่น�้ามนั 
โรงงานปิโตรเคม ีโรงงานผลติน�า้มนัหล่อลืน่  โรงงานโพลเิมอร์และพลาสตกิ  โรงงานอตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์ โรงไฟฟ้า ระบบสาธารณปูโภค และ การให้
บรกิารเป็นทีป่รกึษาและให้ค�าแนะน�าด้านการตลาด เป็นต้น ในปี 2555 รายได้ประมาณร้อยละ 57.63  ของรายได้รวม มาจากผลติภณัฑ์ในกลุม่ธรุกจิ 
Energy and Petroleum รองมาเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial ) มีสัดส่วนเป็น ร้อยละ 29.55, ผลิตภัณฑ์อื่น  รายได้บริการ   ซึ่งมีสัดส่วน
การขายใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 3-8 ของรายได้รวม และอื่นๆ ร้อยละ 1.10

ปี 2555 บรษิทัมกี�าไรสทุธ ิ 88.53  ล้านบาท ลดลงจากปี 2554  ร้อยละ 7.23  เนือ่งจากรายได้จากการขายปี 2555 จ�านวน  747.22  ล้านบาท ลด
ลงจากปี 2554 ร้อยละ 21.35 แต่บรษิทัมยีอดรายได้จากการบรกิาร เพิม่ขึน้ จ�านวน 56.07 ล้านบาท  โดยบรษิทัยงัคงมอีตัราก�าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 
23.92  เพิม่ขึน้จากปี 2554 ทีม่อีตัราก�าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 16.71  ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารและค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารมจี�านวน 
85.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ  7.10 ต้นทุนทางการเงิน 2.74  ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 50.15

รายได้จากการขาย

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ  811.82 ล้านบาทลดลงจากปี 2554 จ�านวน 146.71 ล้านบาท อันเนื่องจากการการลดลงใน
ส่วนของยอดขายของผลติภณัฑ์ในกลุม่ธรุกจิ Energy and Petroleum ลดลง จ�านวน 214.25 ล้านบาท ซึง่เป็นส่วนของสารเร่งปฏกิริยิาและในส่วนของ
อปุกรณ์ทีใ่ช้ในกระบวนการผลติก๊าชธรรมชาต ิ ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรม เพิม่ขึน้ 24.87  ล้านบาท ในกลุม่การให้บรกิาร เพิม่ขึน้  56.07 ล้านบาท 
ในขณะที่ในกลุ่มอื่นๆ  ลดลง 13.40 ล้านบาท  

และในส่วนของรายได้อืน่ เพิม่ขึน้ 2.12 ล้านบาท และรายได้เงนิปันผลรบั ลดลง 35.97 ล้านบาท ส่งให้รายได้รวมของกจิการ ของปี 2555  ลดลง 
จากปี 2554  เป็นจ�านวน 180.56 ล้านบาท

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายปี 2554-2555 มีจ�านวน 798.33 ล้านบาทและ 617.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.29 และ 76.08  ของรายได้จากการขายและ
บรกิาร ตามล�าดบั การลดลงของต้นทนุขายเป็นไปตามการการลดลงของยอดขายในช่วงดงักล่าว โดยต้นทนุขายลดลงจากปี 2554 คดิเป็นร้อยละ 22.63 
ส่งผลให้อตัราก�าไรขัน้ต้นในปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 23.92 เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปี 2554 ทีม่เีท่ากบัร้อยละ 16.71 โดยบรษิทัยงัสามารถรกัษาระดบัอตัรา
ก�าไรขั้นต้นได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมของบรษิทัในปี 2554-2555 มจี�านวน 85.28 ล้านบาท และ 88.18 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายและบรกิารเท่ากบั
ร้อยละ 8.90 และ 10.86 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายกิจการ

ในปี 2554-2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน 26.09 ล้านบาท และจ�านวน 27.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.72 และ 3.36 
ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�าดับ 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารส�าหรบัปี 2554-2555 มจี�านวน 53.69 ล้านบาท และ 58.19 ล้านบาท เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ 8.37 และคดิเป็นสดัส่วนร้อย
ละ 5.60 และ 7.17 ของรายได้จาการขายและบริการตามล�าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนบริหาร
ส�านักงาน ส่วนของผู้บริหาร และค่าตอบแทนกรรมการอิสระ มีจ�านวน 42.87 ล้านบาท 12.91 ล้านบาท และ 2.41 ล้านบาท ตามล�าดับ

ต้นทนุทางการเงนิส�าหรบัปี 2554-2555 มจี�านวน 5.49 ล้านบาท และ 2.74 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.57 และ 0.34  ของรายได้จาก
การขายและบริการ ตามล�าดับ

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

บริษัทมีก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ในปี 2554-2555 เท่ากับ 123.33 ล้านบาท และ 117.76 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 5.57 ล้าน
บาท สาเหตุจากยอดขายสินค้า และ ส่วนแบ่งของรายได้อื่นประเภทเงินปันผลรับจากกิจการที่บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนเป็นจ�านวน 35.97 ล้านบาท ลด
ลง แต่บริษัทยังคมรักษาระดับอัตราก�าไรขั้นต้นได้ตามเป้าหมาย

ส่วนแบ่งผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2554-2555 บริษัทมีส่วนแบ่งผลก�าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด ซึ่งบริษัทได้รับรู้ผลก�าไร(ขาดทุน) ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 เป็นจ�านวน 22.21 ล้านบาท และ 30.31 ล้านบาท ตามล�าดับ

ก�าไรสุทธิ

ก�าไรสุทธิของบริษัทในปี 2554-2555 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) มีจ�านวน 95.42 ล้านบาท และ 88.53  ล้านบาท  ลดลงจ�านวน 6.89 ล้าน

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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บาท และคดิเป็นอตัราก�าไรสทุธเิท่ากบัร้อยละ 9.95 และ ร้อยละ 10.90 ตามล�าดบั สาเหตกุารเพิม่ขึน้ของอตัราส่วนดงักล่าว เนือ่งมาจากบรษิทัสามารถ
มีอัตราก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นและควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้เป็นอย่างดี  

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากงบการเงินรวมในปี 2554-2555 บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 80.22 ล้านบาท และ 115.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 8.38 และร้อยละ 14.25 ตามล�าดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ใน
ปี 2555 จ�านวน 30.31 ล้านบาท 

ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน 915.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 จ�านวน 453.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.11 โดยมีสาเหตุดังนี้ 

• สนิทรพัย์หมนุเวยีนเพิม่ขึน้ 38.09 ล้านบาท หรอืร้อยละ 12.53 ส่วนใหญ่มาจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่เพิม่ขึน้จ�านวน 74.24 ล้านบาท 
สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 26.32 ล้านบาท และการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  และเงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากธนาคาร 
จ�านวน 40.27 ล้านบาท และ 28.02 ล้านบาทตามล�าดับ 

• ลูกหนี้การค้า

ณ	31	ธันวาคม	2555 ณ	31	ธันวาคม	2554

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ลูกหนี้ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 71,131,964.00 46.57 64,094,489.57 61.34

ลูกหนี้เกินก�าหนดช�าระ

-  น้อยกว่า 3 เดือน 53,680,697.60 35.14 40,308,274.69 38.58

-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 9,966,379.86 6.52 - -

-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 17,981,124.75 11.77 - -

-  มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป - - 78,379.64 0.08

รวม 152,760,166.21 100.00 104,481,143.90 100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลูกหนี้การค้ารวม 152.76 ล้านบาท ประกอบด้วย เป็นลูกค้าที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระจ�านวน 71.13 ล้านบาท และใน
ส่วนลูกหนี้การค้าที่ค้างช�าระที่มีอายุน้อยกว่า 3 เดือน จ�านวน 53.68 ล้านบาท และ มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือนจ�านวน 27.95 ล้านบาท

•	 สินค้าคงเหลือ

  ณ สิ้นปี 2555 สินค้าคงเหลือมีจ�านวน 117.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2554 จ�านวน 26.32 ล้านบาท  ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นผลมา
จากเป็นซื้อวัตถุดิบส�าหรับงานโครงการ 19.01 ล้านบาท และในส่วนของสินค้าส�าเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 6.69 ล้านบาท 

  การตั้งส�ารองค่าเผื่อสินค้าส�าเร็จรูปเสื่อมสภาพบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเมื่อสินค้าไม่หมุนเวียนเป็นเวลานาน และเมื่อน�าส่งสินค้า
ตรวจสอบสภาพ/คณุสมบตัต่ิางๆ ไม่ผ่านตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด บรษิทักจ็ะท�าการตัง้ส�ารองค่าเผือ่สนิค้าส�าเรจ็รปูเสือ่มสภาพรายละเอยีด
สินค้าคงเหลือมีดังนี้

ณ	31	ธันวาคม	2555 ณ	31	ธันวาคม	2554

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

วัตถุดิบ 19.01 16.15 - -

สินค้าส�าเร็จรูป 95.50 81.12 88.81 97.16

สินค้าระหว่างทาง 3.94 3.35 3.33 3.64

รวม 118.45 100.62 92.13 100.80

หัก    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าส�าเร็จรูป (0.73) (0.62) (0.73) (0.80)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 117.24 100.00 91.41 100.00

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 415.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 262.90 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของอุปกรณ์สุทธิ-อาคาร
ระหว่างก่อสร้าง จ�านวน 399.18 ล้านบาท และมกีารเพิม่ขึน้ในส่วนของเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สนิทรพัย์ถาวร จ�านวน 28.59 ล้านบาท 
และการลดลงของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน จ�านวน 12.56 ล้านบาท
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• หนี้สินรวม ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�านวน 364.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�านวน 263.58 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 262.58 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน, เจ้าหนี้ค่า
ซื้อสินทรัพย์ถาวร และเงินกู้ยืมระยะยาว

• ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  มจี�านวน 551.26 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 จ�านวน 189.69 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.46 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 118.41 ล้านบาท และการรับรู้ในส่วน
ก�าไรส�าหรบังวด 88.53 ล้านบาท เงนิปันผลจ่ายเป็นเงนิสดและหุน้สามญั 43.12 ล้านบาท และส�ารองตามกฎหมาย 4.43 ล้านบาท

	 สภาพคล่อง          หน่วย : ล้านบาท

																รายการ ปี	2555 ปี	2554

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด�าเนินงาน (19.58) 83.29

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน (324.59) 76.25

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 303.90 (148.95)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (40.27) 10.59

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 68.23 57.64

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 27.96 68.23

  ในปี 2555 บริษัทมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 19.58 ล้านบาท มาจากผลก�าไรจากการด�าเนินงาน โดยมีก�าไรก่อน
ภาษีเงินได้จ�านวน 115.02 ล้านบาทปรับปรุงรายการ และการเปลี่ยนแปลงในส่วนสินทรัพย์ด�าเนินงานเช่น ส่วนของลูกหนี้การค้าและลกู
หนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ 75.74 ล้านบาทสนิค้าคงเหลอืเพิม่ขึน้ 25.64 ล้านบาท และหนีส้นิด�าเนนิงานเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ลดลง 9.51 ล้านบาท 

  เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�านวน 324.59 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในเงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากธนาคารติด
ภาระค�้าประกันที่ลดลงจ�านวน 40.58 ล้านบาท และการจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 365.40 ล้านบาท

  เงินสดได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 303.90 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น 153.79  ล้านบาท  เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 49.94 ล้านบาท และเงินสดรับจากการเพิ่มทุน จ�านวน 118.41 ล้านบาท ในขณะที่มี
เงินสดจ่ายปันผลจ�านวน 17.25 ล้านบาท ท�าให้เงินสด ณ วันสิ้นปี 2555 มีจ�านวน 27.96 ล้านบาท

 อัตราส่วนสภาพคล่อง

  ในปี 2554-2555 บริษัทมีสภาพคล่องที่ลดลงโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.26  เท่า และ 1.10  เท่า ตามล�าดับ เป็นการเพิ่ม
ของสินทรัพย์หมุนเวียน ขณะเดียวกันส่วนของหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้
ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

  ในปี 2554-2555 วงจรเงนิสดเท่ากบั 61.53 วนั และ 88.17 วนั ตามล�าดบัซึง่เพิม่ขึน้สิน้ปี 2554 เนือ่งจากบรษิทัมรีะยะเวลาเกบ็เฉลีย่
ในปี 2555 จ�านวน 59.72 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีจ�านวน  43.09 วัน  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2555  จ�านวน 54.46  วัน  เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2554 ที่มีจ�านวน 44.12 วัน และขณะเดียวกันระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ยในปี 2555 มีจ�านวน 26 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มี
จ�านวน 25.68 วัน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  ณ สิ้นปี 2554-2555 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.28 เท่า และ 0.66 เท่า ตามล�าดับการเพิ่มขึ้นของ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 เป็นผลมาจากบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นก�าไรสะสม และ เพิ่ม
ทุนจดทะเบียน ขณะเดียวกันมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น จ�านวน 263.58  ล้านบาท

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

  ในปี 2554-2555 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูส้อบบญัช ีส�าหรบัค่าตรวจสอบบญัชจี�านวน 600,000 บาท และ 670,000 บาท ตาม
ล�าดับ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ
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งบการเงนิของบรษิทั ยนูเิวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ทีน่�ามาจดัท�างบการเงนิได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐาน
การบัญชีไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และ
ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญตัหิลกั 
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การ
ก�ากบัดแูลงบการเงนิและสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี มข้ีอมลูทีถ่กูต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพยีงพอ รวมถงึจดัให้มแีละด�ารง
รกัษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่และเชือ่ถอืได้ของงบการเงนิ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผล
ต่อความเชือ่ถอืได้ของงบการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรอง
ทัว่ไป และแสดงความเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานโดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป

	 (นายไพบูลย์		เสรีวิวัฒนา)	 (นายกิตติ		ชีวะเกตุ)

 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั  ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิัลส์  จ ากดั (มหาชน) 
 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์
แอนด ์เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ 
จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2555 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและ 
งบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและ 
หมำยเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซ่ึงก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำน
จรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิน
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชวิ้ธีกำรตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงิน
และกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำร
ประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
จดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำร
ตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 

ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ความเห็น 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ

กำรเงินเฉพำะกิจกำร ของบริษทั  ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์  จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
และของเฉพำะบริษทั  ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์  จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555  
ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
เร่ืองอ่ืนๆ 

ขำ้พเจำ้ไม่ไดต้รวจสอบงบกำรเงิน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง ซ่ึง
ไดร้วมอยู่ในงบกำรเงินน้ี  เงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สียคิดเป็นร้อยละ 19.51 ของยอดสินทรัพยร์วม  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 ส่วนแบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2555  
คิดเป็นร้อยละ 3.69 ของรำยไดร้วม งบกำรเงินของบริษทัร่วมดงักล่ำวตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยขำ้พเจำ้
ไดรั้บรำยงำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น และผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ ำนวน
เงินของรำยกำรต่ำง ๆ ของบริษทัร่วมดงักล่ำวไดถื้อตำมรำยงำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น  
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
 
 
 
( นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์ ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  2982 

 
วนัท่ี  20  กมุภำพนัธ์  2556   
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
สินทรัพยห์มุนเวียน
          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 32,454,383.69 70,600,067.44 27,960,593.99 68,232,511.14
          เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร 0.00 28,020,041.74 0.00 28,020,041.74
          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 185,984,792.57 110,576,622.92 184,703,445.90 110,463,821.57
          เงินจ่ายล่วงหน้าคา่จา้งและซ้ือสินคา้ 25,941,042.79 5,961,514.40 11,786,042.79 5,961,514.40
          สินคา้คงเหลือ 8 117,777,367.73 92,524,285.32 117,724,617.73 91,405,601.92

         รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 362,157,586.78 307,682,531.82 342,174,700.41 304,083,490.77
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
          เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 9 0.00 12,561,874.99 0.00 12,561,874.99
          เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 198,778,073.04 168,470,379.84 111,051,487.00 111,051,487.00
          เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 0.00 0.00 5,249,625.00 4,999,700.00
          อาคารและอุปกรณ์ 12 425,213,939.87 25,317,468.92 424,444,645.26 25,266,824.41
          เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 28,588,055.05 0.00 28,588,055.05 0.00
          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,221,677.28 4,044,901.45 3,774,209.82 4,044,901.45

         รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 656,801,745.24 210,394,625.20 573,108,022.13 157,924,787.85
รวมสินทรัพย์ 1,018,959,332.02 518,077,157.02 915,282,722.54 462,008,278.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี ………......... เม่ือวนัท่ี ………………….......

ขอรับรองว่ารายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ

ลงช่ือ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์

76 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
หน้ีสินหมุนเวียน
         เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 170,650,116.03 16,793,237.16 170,650,116.03 16,793,237.16
         เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 115,742,115.75 64,156,133.14 115,163,007.22 64,068,372.34
         ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนด
              ช าระภายในหน่ึงปี 15, 16 9,669,858.81 823,245.67 9,669,858.81 823,245.67
         เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ตามสญัญา 14,900,000.00 0.00 0.00 0.00
         ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,853,024.74 11,506,127.31 15,853,024.74 11,506,127.31

         รวมหน้ีสินหมุนเวียน 326,815,115.33 93,278,743.28 311,336,006.80 93,190,982.48
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
         เงินกูย้ืมระยะยาว 15 42,226,875.00 0.00 42,226,875.00 0.00
         หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 16 4,359,590.84 1,550,877.38 4,359,590.84 1,550,877.38
         ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,148,982.00 5,693,751.00 6,097,336.00 5,693,751.00

         รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 52,735,447.84 7,244,628.38 52,683,801.84 7,244,628.38
         รวมหน้ีสิน 379,550,563.17 100,523,371.66 364,019,808.64 100,435,610.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
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หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
ส่วนของผูถื้อหุ้น
         ทุนเรือนหุ้น
              ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 552,949,478 หุ้น มูลคา่
      หุ้นละ 0.50 บาท 17 276,474,739.00 276,474,739.00
หุ้นสามญั 172,500,000 หุ้น มูลคา่
      หุ้นละ 1 บาท 17 172,500,000.00 172,500,000.00

              ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 436,449,478 หุ้น 
      หุ้นละ 0.50 บาท 17 218,224,739.00 218,224,739.00
หุ้นสามญั 172,499,988 หุ้น
      หุ้นละ 1 บาท 17 172,499,988.00 172,499,988.00

              ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 181,830,224.59 83,266,474.59 181,830,224.59 83,266,474.59
         ก  าไรสะสม 
              จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 18 17,366,731.06 12,940,393.95 17,366,731.06 12,940,393.95
              ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19 218,528,894.43 148,846,780.04 133,841,219.25 92,865,811.22

         รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 635,950,589.08 417,553,636.58 551,262,913.90 361,572,667.76
         ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,458,179.77 148.78 0.00 0.00

         รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 639,408,768.85 417,553,785.36 551,262,913.90 361,572,667.76
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,018,959,332.02 518,077,157.02 915,282,722.54 462,008,278.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
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บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 811,818,137.12 957,592,980.84 811,818,137.12 958,527,560.28
ตน้ทุนขายและให้บริการ (617,670,655.33) (797,322,081.97) (617,670,655.33) (798,330,765.37)
ก าไรขั้นตน้ 194,147,481.79 160,270,898.87 194,147,481.79 160,196,794.91
รายไดอ่ื้น
       รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 0.00 35,968,370.14
       อ่ืน ๆ 8,906,067.45 6,948,539.66 9,060,342.12 6,942,512.88
คา่ใชจ่้ายในการขาย (27,262,034.67) (26,088,856.03) (27,262,034.67) (26,088,856.03)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (61,174,599.16) (55,211,863.12) (58,185,850.13) (53,693,657.14)
ตน้ทุนทางการเงิน (2,736,676.58) (5,490,184.94) (2,736,669.43) (5,490,184.94)
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 30,307,693.20 22,207,122.90 0.00 0.00
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 142,187,932.03 102,635,657.34 115,023,269.68 117,834,979.82
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (26,496,527.54) (22,413,840.77) (26,496,527.54) (22,413,840.77)
ก าไรส าหรับปี 115,691,404.49 80,221,816.57 88,526,742.14 95,421,139.05
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 115,691,404.49 80,221,816.57 88,526,742.14 95,421,139.05

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
             ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 117,233,448.50 80,221,967.79 88,526,742.14 95,421,139.05
             ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,542,044.01) (151.22) 0.00 0.00

115,691,404.49 80,221,816.57 88,526,742.14 95,421,139.05

ก าไรต่อหุ้น
             ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 21 0.29 0.20 0.22 0.24
             จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 21 400,057,811 396,749,478 400,057,811 396,749,478

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน ก าไรสะสม รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีเป็นของ ท่ีไม่มี ผูถื้อหุน้

ทุนส ารองตามกฎหมาย บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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

ผลกระทบจากการใชน้โยบายบญัชีใหม่

     เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน 5 0.00 0.00 0.00 (4,360,321.00) (4,360,321.00) 0.00 (4,360,321.00)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

     ส าหรับปี 2554 :

        ทุนหุน้สามญั 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00

        เงินปันผลจ่าย 19 0.00 0.00 0.00 (22,500,000.00) (22,500,000.00) 0.00 (22,500,000.00)

       ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 80,221,967.79 80,221,967.79 (151.22) 80,221,816.57

        เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด

              และหุน้สามญั 17,19 22,499,988.00 0.00 0.00 (25,005,000.00) (2,505,012.00) 0.00 (2,505,012.00)

       ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 6,771,056.95 (6,771,056.95) 0.00 0.00 0.00

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 172,499,988.00 83,266,474.59 12,940,393.95 148,846,780.04 417,553,636.58 148.78 417,553,785.36

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

     ส าหรับปี 2555 :

        ทุนหุน้สามญั 11,17 19,850,000.00 98,563,750.00 0.00 0.00 118,413,750.00 5,000,075.00 123,413,825.00

       ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 117,233,448.50 117,233,448.50 (1,542,044.01) 115,691,404.49

        เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด

              และหุน้สามญั 17,19 25,874,751.00 0.00 0.00 (43,124,997.00) (17,250,246.00) 0.00 (17,250,246.00)

       ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 4,426,337.11 (4,426,337.11) 0.00 0.00 0.00
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 218,224,739.00 181,830,224.59 17,366,731.06 218,528,894.43 635,950,589.08 3,458,179.77 639,408,768.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ

              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
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บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ทุนส ารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 150,000,000.00 83,266,474.59 6,169,337.00 56,081,050.12 295,516,861.71
ผลกระทบจากการใชน้โยบายบญัชีใหม่
     เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน 5 0.00 0.00 0.00 (4,360,321.00) (4,360,321.00)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 150,000,000.00 83,266,474.59 6,169,337.00 51,720,729.12 291,156,540.71
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น
     ส าหรับปี 2554 :
       เงินปันผลจ่าย 19 0.00 0.00 0.00 (22,500,000.00) (22,500,000.00)
       ก  าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 95,421,139.05 95,421,139.05
       เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามญั 17,19 22,499,988.00 0.00 0.00 (25,005,000.00) (2,505,012.00)
       ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 6,771,056.95 (6,771,056.95) 0.00
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 172,499,988.00 83,266,474.59 12,940,393.95 92,865,811.22 361,572,667.76
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น
     ส าหรับปี 2555 :
       เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 17 19,850,000.00 98,563,750.00 0.00 0.00 118,413,750.00
       ก  าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 88,526,742.14 88,526,742.14
       เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามญั 17,19 25,874,751.00 0.00 0.00 (43,124,997.00) (17,250,246.00)
       ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 4,426,337.11 (4,426,337.11) 0.00
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 218,224,739.00 181,830,224.59 17,366,731.06 133,841,219.25 551,262,913.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น  (ต่อ)
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม
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2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
   ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 142,187,932.03 102,635,657.34 115,023,269.68 117,834,979.82
      รายการปรับปรุง
          คา่เส่ือมราคา 3,658,222.68 2,803,830.41 3,303,710.41 2,798,540.34
          ขาดทุนจากการปรับลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ 0.00 727,103.06 0.00 727,103.06
          ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 719,976.69 239,721.45 719,976.69 239,721.45
          ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (30,307,693.20) (22,207,122.90) 0.00 0.00
          (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (476,634.51) 21,557.79 (476,634.51) 21,557.79
          คา่ใชจ่้ายล่วงหนา้ตดับญัชี 1,092,491.84 800,052.41 1,091,421.71 800,052.41
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 455,231.00 1,333,430.00 403,585.00 1,333,430.00
          รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 0.00 (35,968,370.14)
          คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 1,526,934.63 4,719,085.45 1,526,927.48 4,719,085.45

118,856,461.16 91,073,315.01 121,592,256.46 92,506,100.18
         การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
             สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 
          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (76,905,191.49) 11,722,181.04 (75,735,515.78) 11,834,922.13
          เงินจ่ายล่วงหนา้คา่จา้งและซ้ือสินคา้ (19,979,528.39) 7,765,822.30 (5,824,528.39) 7,765,822.30
          สินคา้คงเหลือ (25,639,659.72) 16,295,017.61 (25,639,659.72) 17,413,701.01
          สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 99,604.05 3,357,414.83 99,604.05 3,357,414.83
          การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
             หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
          เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (9,015,939.17) (25,809,713.18) (9,507,286.90) (25,897,473.98)
          เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญา 14,900,000.00 0.00 0.00 0.00
      เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 2,315,746.44 104,404,037.61 4,984,869.72 106,980,486.47
      เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (2,413,925.39) (4,719,085.45) (2,413,918.24) (4,719,085.45)
      เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (22,597,037.31) (18,967,573.05) (22,149,630.11) (18,967,512.79)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (22,695,216.26) 80,717,379.11 (19,578,678.63) 83,293,888.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

82 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
          เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 28,020,041.74 (28,020,041.74) 28,020,041.74 (28,020,041.74)
          เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนัลดลง 12,561,874.99 85,728,122.31 12,561,874.99 85,728,122.31
          เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 0.00 35,968,370.14 0.00 35,968,370.14
          เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 0.00 0.00 (249,925.00) (4,999,700.00)
          เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 476,635.51 34,040.19 476,635.51 34,040.19
          เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (365,406,983.38) (12,517,788.56) (365,399,754.41) (12,461,853.98)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (324,348,431.14) 81,192,702.34 (324,591,127.17) 76,248,936.92
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
          เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
                  เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 153,787,183.05 (122,645,360.41) 153,787,183.05 (122,645,360.41)
          เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 49,942,875.00 0.00 49,942,875.00 0.00
          เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (995,673.40) (1,304,083.91) (995,673.40) (1,304,083.91)
          เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 5,000,075.00 300.00 0.00 0.00
          เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 118,413,750.00 0.00 118,413,750.00 0.00
          เงินสดจ่ายเงินปันผล (17,250,246.00) (25,005,012.00) (17,250,246.00) (25,005,012.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 308,897,963.65 (148,954,156.32) 303,897,888.65 (148,954,456.32)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (38,145,683.75) 12,955,925.13 (40,271,917.15) 10,588,368.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 70,600,067.44 57,644,142.31 68,232,511.14 57,644,142.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 32,454,383.69 70,600,067.44 27,960,593.99 68,232,511.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1.  ขอ้มูลทัว่ไป
     1.1  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2528  และเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียน
            แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2553
     1.2  บริษทัฯ   มีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี  1   อาคารทีพี  แอนด ์ ที   ชั้น   19   ซอยวิภาวดีรังสิต  19   ถนนวิภาวดีรังสิต 
            แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  และมีสาขาซ่ึงประกอบดว้ย
              สาขาท่ี 1   ใชเ้ป็นคลงัเกบ็สินคา้  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  999   หมูท่ี่  4  ซอยเทศบาลบางปู  99  (เสริมมิตร)  ถนนสุขมุวิท 

                  ต  าบลบางปูใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ
สาขาท่ี 2   ใชเ้ป็นส านกังานขายและประสานงาน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 267/77 ถนนสุขมุวิท ต าบลมาบตาพุด 
                  อ  าเภอเมืองระยอง  จงัหวดัระยอง
สาขาท่ี 3   ใชเ้ป็นคลงัเกบ็สินคา้  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 613/13  หมูท่ี่ 2  ถนนสงขลา-จะนะ  ต  าบลพะวง  อ  าเภอเมืองสงขลา 
                  จงัหวดัสงขลา 

     1.3  บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ ดงัน้ี
            1.3.1  บริษทัฯ   ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง   ๆ   เช่น   อุตสาหกรรม
                      ส ารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาติ  โรงกลัน่น ้ามนั  โรงปิโตรเคมี   โรงงานผลิตน ้ามนัหล่อล่ืน   โรงงานโพลิเมอร์และ
                      พลาสติก  โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 
            1.3.2  ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าดา้นการตลาด   ส าหรับสินคา้และบริการต่าง  ๆ   รวมทั้งการศึกษาความ
                      เหมาะสม   ความเป็นไปไดข้องงานหรือโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมพลงังาน    โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเคมี
                     โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่าง ๆ
            1.3.3  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ เพ่ือใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทัว่ไป 
            1.3.4  รับเหมาก่อสร้างเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง   ๆ   เช่น  อุตสาหกรรมส ารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาติ 
                     โรงกลัน่น ้ามนั  โรงปิโตรเคมี   โรงงานผลิตน ้ามนัหล่อล่ืน  โรงงานโพลีเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์
                     โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 
            1.3.5  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เช่น กา๊ซธรรมชาติอดั , กา๊ซปิโตรเลียมเหลว (กา๊ซหุงตม้) กา๊ซโซลีนธรรมชาติ 
                     เป็นตน้

ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )

บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2555  และ  2554

84 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2.  เกณฑใ์นการจดัท าและน าเสนองบการเงิน
     2.1  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน
            งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  พ . ศ.  2547   และแสดง
     รายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์ ลงวนัท่ี  28 กนัยายน 2554 เร่ืองก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมี
     ในงบการเงิน   พ.ศ.  2554   และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและ
     น าเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  พ.ศ.  2535  
            งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลคา่ขององคป์ระกอบของรายการใน
     งบการเงิน  ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
      2.2  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง  และมาตรฐานการบญัชีใหม่   ซ่ึงไดป้ระกาศใน
            ราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2555  ดงัน้ี   

เร่ือง วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้

ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2556
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ 1 มกราคม 2556

     เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 1 มกราคม 2556

     เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ 1 มกราคม 2556

     เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ 1 มกราคม 2556

     ไม่ไดคิ้ดคา่เส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 1 มกราคม 2556

     ของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557

             
ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้
ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่   1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557
แนวปฏิบติัทางการบญัชี

การโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 มกราคม 2556
            มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี   1   มกราคม   2557   บริษทัฯ   อยูร่ะหว่างการประเมิน
     ผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวมาถือปฏิบติั
            มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
     งบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี  ดงัต่อไปน้ี

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  12 เร่ือง ภาษีเงินได้
       ผลกระทบจากการถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี      โดยผูบ้ริหารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะทาง
ทางการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงจะมีผลท าให้สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน ประมาณ 2.60 ลา้นบาท  ในงบการเงิน
รวม  และ 1.57 ลา้นบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั  และก าไรสะสมเพ่ิมข้ึนในจ านวนเดียวกนั  งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั  มีก าไรเบ็ดเสร็จรวมเพ่ิมข้ึน ประมาณ 0.35 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
และก าไรแบ็ดเสร็จรวมลดลงประมาณ  0.36  ลา้นบาท    ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามล าดบั  รวมทั้งมีผลกระทบ
ต่อก าไรสะสมตน้งวด  ปี  2555 เพ่ิมข้ึน ประมาณ 2.25 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 1.93 ลา้นบาท  ในงบการเงิน

                  เฉพาะกิจการ ตามล าดบั
3.  หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม
            งบการเงินรวมของบริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ย   
      นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ  มีส่วนร่วมในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลงดงัต่อไปน้ี

ประเทศ
2555 2554

      บริษทัยอ่ย
           บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ  ากดั ไทย 50 99.99 รับจา้งผลิตน ้าประปารวมทั้งจ  าหน่าย
           (เดิมช่ือ "บริษทั ยเูอซี และติดตั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
           ยทิูลิตีส์ จ  ากดั") ใชใ้นการบริโภคและอุตสาหกรรม
           บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที ไทย 99.97 0 ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ เพ่ือใช้
           เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  การขนส่ง

คมนาคมและอุตสาหกรรมทัว่ไป

ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

            งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั ส าหรับรายการบญัชีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยกนั
            ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย  ยอดก าไรท่ีคิดระหว่างกนักบัท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนของบริษทัฯ
      กบัสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้
4.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย
            4.1.1  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง
            4.1.2  รายไดจ้ากการขายสินคา้   บริษทัฯ  รับรู้รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบและไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
                       สาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ 
            4.1.3  รายไดจ้ากการให้บริการปรึกษาโครงการ บริษทัฯ รับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้แลว้
            4.1.4  รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ กรณีมีความเป็นไปได้
                       คอ่นขา้งแน่ท่ีตน้ทุนงานทั้งส้ินจะสูงกว่ารายไดค้า่งานตามสญัญา บริษทัฯ จะรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวเป็นคา่ใชจ่้าย
                       ทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   หมายถึง   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ซ่ึงก าหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน
     3 เดือนนบัจากวนัท่ีฝาก และ ไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้
     4.3  คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
            บริษทัฯ     และบริษทัยอ่ยตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได้
     ทั้งน้ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประมาณผลขาดทุนข้ึนจากประสบการณ์การเรียกเกบ็หน้ีในอดีต    ควบคูก่บัการวิเคราะห์ฐานะ
     การเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั 
     4.4  สินคา้คงเหลือ
            บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยแสดงสินคา้คงเหลือในราคาทุน   โดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน    หรือมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
     ราคาใดจะต ่ากว่า
     4.5  เงินลงทุน
            เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 
            ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  เงินลงทุนในบริษทัร่วม  แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน  (ถา้มี)

ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

     4.6  อาคารและอุปกรณ์
            บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยแสดงอาคารและอุปกรณ์ดว้ยราคาทุนหักคา่เส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวขอ้ง  และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่
     ของสินทรัพย ์ (ถา้มี)   ราคาทุนรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับการร้ือถอน   การขนยา้ย  และการบูรณะสถานท่ีตั้ง
     ของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
            บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยคิดคา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์     โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
     ของสินทรัพยน์ั้น  และคิดคา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั  เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้น
     มีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   นอกจากน้ียงัก าหนดให้ตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
     ของมูลคา่คงเหลือ   และวิธีการคิดคา่เส่ือมราคาอยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบบญัชี 
            อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

จ  านวนปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5
เคร่ืองใชส้ านกังาน 2 และ 5
เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 5
ยานพาหนะ 5
ไม่คิดคา่เส่ือมราคาสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง

     4.7  การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์
            บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยไดส้อบทานการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์   เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัฯ 
     และบริษทัยอ่ย  สูงกว่ามูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน   (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น  ๆ  ตามปกติธุรกิจ  หรือมูลคา่จากการใช้
     แลว้แต่อยา่งใดจะสูงกว่า)   โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ  หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
     แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุน
     จากการดอ้ยคา่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          และจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่กต่็อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการ
     ดอ้ยคา่ดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง
     4.8  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
            บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยบนัทึกรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีคา่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท   โดยใชอ้ตัรา
     แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  ยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคา่
     เป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
            ก  าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน บนัทึกเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน

ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

     4.9  เคร่ืองมือทางการเงิน
            เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน    ประกอบดว้ย   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   เงินลงทุน
     ชัว่คราว    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน    เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนัและเงินลงทุนระยะยาว    เงินเบิกเกินบญัชีและ
     เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาว    และหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
     นโยบายและเกณฑก์ารรับรู้และการวดัมูลคา่ส าหรับรายการดงักล่าวไดมี้การเปิดเผยตามแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง
     4.10  สญัญาเช่าระยะยาว
             4.10.1  สญัญาเช่าการเงิน
                        บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยบนัทึกยานพาหนะตามสญัญาเช่าซ้ือ / สญัญาเช่าเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยราคา
             ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า   หรือมูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า  ส่วนดอกเบ้ียจ่าย
             ท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกตามระยะเวลาของสญัญาเช่า
             4.10.2  สญัญาเช่าด าเนินงาน
                        บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยบนัทึกสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวท่ีตอ้งจ่ายตลอดอายสุญัญาภายใตส้ญัญาด าเนินงาน
             เป็นคา่เช่าจ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมสญัญา โดยตดัจ่ายในอตัราเส้นตรง
     4.11  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
             4.11.1  กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน
                        บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้  าหนด
             การจ่ายสมทบไวแ้ลว้   สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  
             และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังาน
             และเงินสมทบจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
             เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น  
             4.11.2  ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัเลิกจา้ง 
                        บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนกังานหลงัการเลิกจา้ง   เพ่ือจ่ายให้แก่พนกังานเป็นไปตาม
             กฏหมายแรงงานไทย     มูลคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานไดถู้กรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดย
             โดยการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระ (นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั) โดยใชวิ้ธีคิดลด
             แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ภายใตส้มมติฐานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคตท่ีบริษทัฯ 
             ก  าหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม  

ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

            สมมติฐานทางสถิติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณสรุปผลประโยชน์พนกังาน สรุปไวด้งัน้ี
อตัราคิดลด ร้อยละ 4.11 ต่อปี
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังาน
อตัราการตาย อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑต์าม

เพศชายและเพศหญิง
     4.12  ภาษีเงินได้
             บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   โดยค านวณจากก าไรสุทธิทางภาษีตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวล
     รัษฎากร
     4.13  ประมาณการทางบญัชี
             การจดัท างบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐาน
     บางประการ    ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน     และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
     ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินท่ีประมาณไว้
              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดต้ั้งประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต  เป็นผลให้ประมาณการทางบญัชี
     อาจจะไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง  ประมาณการและขอ้สมมุติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อมูลคา่
     สินทรัพยย์กไป  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  ไดแ้ก่  คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ การ
     ประมาณการในเร่ืองต่างๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้
     4.14  ประมาณการหน้ีสิน 
               บริษทัฯ      และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัใน
     ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต    ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผล
     ให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ      เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการได้
     อยา่งน่าเช่ือถือ   หากบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยคาดว่าจะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือ
     บางส่วนอยา่งแน่นอน   บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวน
     ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
     4.15  ก ำไรต่อหุ้น
            ก  ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น   ท่ีแสดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน   ซ่ึงค  ำนวณโดยกำร
     หำรยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  

ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมกำร
              (              นำงสำวนิลรัตน์    จำรุมโนภำส,    นำยกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

5.  ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก
     การเปล่ียนนโยบายบญัชี

ในระหว่างปี  2554   บริษทัฯ  ไดน้ ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  19  ผลประโยชน์พนกังานมาใช ้ เพ่ือให้เป็นไปตาม
     ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี   บริษทัฯ   จึงน าภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมาปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้งวดของปี  2554
     ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวมาใช ้  ท  าให้งบการเงินส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2554  มี
     ก  าไรสะสมตน้งวดลดลง 4.36  ลา้นบาท  และหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนดว้ยจ านวนเดียวกนั  ดงัน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะ
(บำท) กิจกำร (บำท)

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 127,261,190.20 56,081,050.12
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (4,360,321.00) (4,360,321.00)
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 122,900,869.20 51,720,729.12

6.  ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด
     6.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบดว้ย

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2555 2554 2555 2554

เงินสด 28,035.00 45,547.00 23,035.00 42,392.00
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 1,624,400.84 1,059,783.73 1,596,449.99 1,032,175.73
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 30,801,947.85 16,159,332.97 26,341,109.00 13,822,539.67
เงินฝากธนาคารประจ า 0.00 23,335,403.74 0.00 23,335,403.74
ตัว๋แลกเงินธนาคาร 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

รวม 32,454,383.69 70,600,067.44 27,960,593.99 68,232,511.14
     6.2  รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด
            ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

1)  บริษทัฯ  มีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  จ  านวน  59.87  ลา้นบาท  และครบก าหนดจ่ายช าระในปี  2556   แสดงไวเ้ป็น
     เจา้หน้ีอ่ืน

ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมกำร
              (              นำงสำวนิลรัตน์    จำรุมโนภำส,    นำยกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2)  บริษทัฯ  ไดท้  าสญัญาเช่าลีสซ่ิงยานพาหนะจ านวน  6.58  ลา้นบาท  โดยจ่ายช าระเงินเร่ิมแรกแลว้  จ  านวน 1.65

     ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือแสดงไวเ้ป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

3)  บริษทัฯ  มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั จ  านวน 25.87 ลา้นบาท  (หุ้นสามญั 51.75 ลา้นหุ้น  มูลคา่

     หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) ให้กบัผูถื้อหุ้น (หมายเหตุ 19)

            ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554

1)  บริษทัฯ  มีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร จ านวน 5.87 ลา้นบาท และก าหนดจ่ายช าระในปี 2555  แสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน 

2)  บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั จ  านวน 22.50 ลา้นบาท  (หุ้นสามญั 22.50 ลา้นหุ้น  มูลคา่

     หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ให้กบัผูถื้อหุ้น (หมายเหตุ 19)

7.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  ประกอบดว้ย

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554 2555 2554

            ลูกหน้ีการคา้

ท่ีเรียกช าระแลว้ 152,760,166.21   104,481,143.90   152,760,166.21   104,481,143.90   

ท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8,391,965.96 0.00 8,391,965.96 0.00

            ลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีภาษีมูลคา่เพ่ิม 14,663,732.88     99,199.06            13,671,149.19     0.00

อ่ืน ๆ 10,168,927.52     6,074,659.60       9,880,164.54       6,061,057.31       

รวม 185,984,792.57   110,655,002.56   184,703,445.90   110,542,201.21   

            หัก    คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ

 - ลูกหน้ีการคา้ 0.00 (78,379.64) 0.00 (78,379.64)

สุทธิ 185,984,792.57   110,576,622.92   184,703,445.90   110,463,821.57   

ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมกำร

              (              นำงสำวนิลรัตน์    จำรุมโนภำส,    นำยกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

            ลูกหน้ีการคา้ท่ีเรียกช าระแลว้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งรับ ดงัน้ี 2555 2554

ลูกหน้ียงัไม่ครบก าหนดช าระ 71,131,964.00 64,094,489.57

ลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ

-  น้อยกว่า 3 เดือน 53,680,697.60 40,308,274.69

-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 9,966,379.86 0.00

-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 17,981,124.75 0.00

-  มากกว่า 12 เดือน ข้ึนไป 0.00 78,379.64
รวม 152,760,166.21 104,481,143.90

เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

        ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระมากกว่า 3 เดือนดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดรั้บช าระหน้ีแลว้ จ  านวน 15.22 ลา้นบาท

8.  สินคา้คงเหลือ  ประกอบดว้ย

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554 2555 2554

     วตัถุดิบ 19,014,996.06 0.00 19,014,996.06 0.00

     สินคา้ส าเร็จรูป 95,549,488.30 89,925,256.28 95,496,738.30 88,806,572.88

     สินคา้ระหว่างทาง 3,939,986.43 3,326,132.10 3,939,986.43 3,326,132.10

รวม 118,504,470.79 93,251,388.38 118,451,720.79 92,132,704.98

     หัก  คา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้ส าเร็จรูป (727,103.06) (727,103.06) (727,103.06) (727,103.06)
สุทธิ 117,777,367.73 92,524,285.32 117,724,617.73 91,405,601.92

9.  เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั  

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554  บริษทัฯ มีเงินฝากประจ ากบัธนาคารแห่งหน่ึง จ  านวน 12.56 ลา้นบาท  ค  ้าประกนัเงินเบิก

      เกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  (หมายเหตุ  13)  และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหน้า  (หมายเหตุ 28.8) 

ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมกำร

              (              นำงสำวนิลรัตน์    จำรุมโนภำส,    นำยกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

13.  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  ประกอบดว้ย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 30,000,000.00 0.00

เจา้หน้ีธนาคารทรัสตรี์ซีท 140,650,116.03 16,793,237.16

รวม 170,650,116.03 16,793,237.16

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  และ 2554  บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคาร  จ  านวน 35 ลา้นบาท  (3 แห่ง)  และ

     20 ลา้นบาท (1 แห่ง) ตามล าดบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR-1.5 - MOR ต่อปี และ MOR ต่อปี ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัฯ  มีเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัธนาคารสองแห่ง  จ  านวน 30 ลา้นบาท  โดยออกตัว๋สญัญา

     ใชเ้งิน   1)   จ านวน 10 ลา้นบาท  ครบก าหนดช าระภายในเดือนมกราคม  2556  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  MLR - 2  ต่อปี    และ

     2)   จ านวน 20 ลา้นบาท  ครบก าหนดช าระเดือนมีนาคม 2556 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MMR ต่อปี 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2555  และ 2554  บริษทัฯ  มีวงเงินกูย้ืมเพ่ือน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศกบัธนาคารหลายแห่ง 

     จ  านวน 420 ลา้นบาท และ 210 ลา้นบาท ตามล าดบั อตัราดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนั ณ วนัท่ีกูย้ืม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมดงักล่าว ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั

14. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  ประกอบดว้ย

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554 2555 2554

เจา้หน้ีการคา้ 40,782,124.01    47,201,581.80    40,782,124.01    47,201,581.80    

เจา้หน้ีอ่ืน 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,573,464.23      5,200,052.80      5,528,464.23      5,160,052.80      

เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 59,300,961.10    5,873,712.06      59,300,961.10    5,873,712.06      

อ่ืน ๆ 10,085,566.41    5,880,786.48      9,551,457.88      5,833,025.68      
รวม 115,742,115.75  64,156,133.14    115,163,007.22  64,068,372.34    

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

15. เงินกูย้ืมระยะยาว   ประกอบดว้ย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554
เงินกูย้ืมจากธนาคาร 49,942,875.00 0.00
หัก  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7,716,000.00) 0.00

สุทธิ 42,226,875.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัฯ  มีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

 - สญัญาเงินกูย้ืมท่ี 1  เงินกูย้ืม จ  านวนเงิน 19.51 ลา้นบาท จ่ายช าระคืนเงินตน้ รวม 81 งวด โดยช าระ 1 เดือนต่องวด 
งวดละ  0.24  ลา้นบาท  (ปลอดช าระเงินตน้  3  เดือน)  เร่ิมช าระตั้งแต่เดือนกนัยายน  2555  และช าระดอกเบ้ียเป็น
รายเดือน  ในอตัราร้อยละ MLR - 2.75 ต่อปี  

 - สญัญาเงินกูย้ืมท่ี 2  เงินกูย้ืม จ  านวนเงิน 32.60 ลา้นบาท จ่ายช าระคืนเงินตน้ รวม 81 งวด โดยช าระ 1 เดือนต่องวด 
งวดละ  0.40  ลา้นบาท   (ปลอดช าระเงินตน้  3  เดือน)   เร่ิมช าระตั้งแต่เดือนตุลาคม  2555   และช าระดอกเบ้ียเป็น

    รายเดือน  ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี
เงินกูย้ืมดงักล่าวทั้งสองสญัญาค ้าประกนัโดยสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง  (หมายเหตุ  10)  และบริษทัฯ  ตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขของสญัญาเงินกูย้ืมท่ีส าคญั  ดงัน้ี   1)  บริษทัฯ  จะตอ้งไม่ก่อขอ้ผกูพนั หน้ี หรือภาระใด ๆ โดยการกูย้ืมจาก หรือ
ค ้าประกนับุคคลใด ๆ จนท าให้อตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) เกินกว่า 2 ต่อ 1 เท่า
แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ต  ่ากว่า  0    และ   2)   บริษทัฯ  จะตอ้งด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี   (Debt  Service 
Coverage Ratio) ไม่น้อยกว่า 2 เท่า

16. หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  ประกอบดว้ย
           1)  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2555 2554

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 4,755,886.91 75,000.00
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่า 1,557,562.74 2,299,123.05

รวม 6,313,449.65 2,374,123.05
หัก    ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,953,858.81) (823,245.67)

สุทธิ 4,359,590.84 1,550,877.38
      ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2555  และ 2554  ยานพาหนะราคาทุน  10.65  ลา้นบาท  และ  5.29  ลา้นบาท  ตามล าดบั 

      บริษทัฯ อยูใ่นระหว่างจ่ายช าระแก่เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

           2)  จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายสินทรัพยส์ญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554

ภายใน 1 ปี 2,207,555.81 946,824.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 3,478,761.00 1,656,621.00

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,132,723.00 0.00

รวม 6,819,039.81 2,603,445.00

หัก  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (505,590.16) (229,321.95)
มูลคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,313,449.65 2,374,123.05

17. ทุนเรือนหุ้น

      ส าหรับปี 2555

      1.  ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2555 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 ผูถื้อหุ้นมีมติให้   ดงัน้ี

            1.1  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 12.00 บาท คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 172,499,988.00 บาท (หุ้นสามญั 

 172.50  ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท)  ในส่วนของหุ้นท่ีไม่ไดจ้  าหน่าย  โดยบริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบั

 กระทรวงพาณิชยแ์ลว้  เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555

            1.2  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 59.87 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 232.37 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 232.37

 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม

 2555  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

 1.2.1  ออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวน 25.87 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 25.87 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไว้

    หุ้นละ 1 บาท)   และเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555  บริษทัฯ  ไดจ่้ายหุ้นปันผลให้กบัผูถื้อแลว้  (หมายเหตุ  19)

1.2.2  ออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General  Mandate)  จ านวน  34 

    ลา้นบาท (หุ้นสามญั 34 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) จดัสรรแก่ผูถื้อหุ้นเดิม จ  านวน 17 ลา้นหุ้น (ไม่เกิน

    ร้อยละ 10  ของทุนช าระแลว้) และบุคคลในวงจ ากดั  จ  านวน 17 ลา้นหุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้)  

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

      2.  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 / 2555  เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2555 ผูถื้อหุ้นมีมติ ดงัน้ี   

            2.1  ยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 34 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 34 ลา้นหุ้น

 มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 

            2.2  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  จ  านวน  34,000,247.00 บาท  (หุ้นสามญั 34,000,247 หุ้น  มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท)

 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และการตดัเศษของ

 หุ้นท่ีเหลือ  จ  านวน 247 หุ้น หลงัจากจดัสรรเป็นหุ้นปันผล  โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกระทรวง

 พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555

            2.3  เพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบก าหนดวตัถุประสงค ์จ  านวน 22 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 22 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท)

 เสนอขายให้กบับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพ่ือรองรับการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม

 จงัหวดัสุโขทยั    รวมถึงโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน   และพลงังานทางเลือกท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและตาม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 5/2555  เม่ือวนัท่ี  27 มิถุนายน 2555  มีมติอนุมติัขายหุ้นดงักล่าวให้กบั

 ผูล้งทุนรายหน่ึงในวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2555  โดยบริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้

 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 ต่อมาตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2555 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2555

 ท่ีประชุมมีมติเปล่ียนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดั  (Private  Placement)  เป็นเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน

 ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม  (Right Offering) ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ

 บริษทั (Warrant) ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมและประชาชนทัว่ไปแทน

      3.  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2555  เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2555  ผูถื้อหุ้นมีมติดงัน้ี   

            3.1  เปล่ียนแปลงมูลคา่ท่ีตราไวจ้ากมูลคา่หุ้น   หุ้นละ  1  บาท   เป็นมูลคา่ท่ีตราไว ้  หุ้นละ  0.50  บาท  ท าให้บริษทัฯ  มี

 ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั  จ  านวน 440,749,478 หุ้น  มูลคา่ท่ีตราไว ้ หุ้นละ 0.50 บาท  โดยบริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียน

 เปล่ียนแปลงมูลคา่หุ้นท่ีตราไวก้บักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2555

            3.2  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน  22  ลา้นบาท  (หุ้นสามญั  44 ลา้นหุ้น  มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท)  ท าให้

 บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั  จ  านวน  396,749,478 หุ้น  มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  0.50 บาท   โดยบริษทัฯ  ได้

 จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2555

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

            3.3  ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ( UAC - W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีช่ืออยู ่ ณ วนั Record Date 
 จ  านวนไม่เกิน 79.40 ลา้นหน่วย ในอตัราส่วน 5 หุ้นเดิมไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลคา่
 อตัราในการใชสิ้ทธิ  1  หน่วย  ต่อหุ้นสามญั  1  หุ้น  ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท  ใชสิ้ทธิภายใน  3  ปี  นบัจากวนัท่ีออก
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ  ก าหนดให้ใชสิ้ทธิวนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส

            3.4  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  จ  านวน 78.10 ลา้นบาท  (หุ้นสามญั 156.20 ลา้นหุ้น  มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท)  
 โดยบริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้  เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2555  และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
 ดงัน้ี
 3.4.1  หุ้นสามญั  จ  านวนไม่เกิน 92.20 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท  เพ่ือส ารองไวส้ าหรับการใชสิ้ทธิของ
        ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ( UAC – W1)   ตามขอ้ 3.3  และขอ้ 3.5

 3.4.2  หุ้นสามญั จ  านวนไม่เกิน 64 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้กบั  1) ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีช่ืออยู ่
        ณ วนั Record Date จ านวนไม่เกิน 39.70 ลา้นหุ้น  ในอตัราส่วน 10 หุ้นเดิม  ไดรั้บการจดัสรร 1 หุ้นใหม่ และ
        2)  ประชาชนทัว่ไป   จ  านวนไม่เกิน  24.30  ลา้นหุ้น

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555  บริษทัฯ  ไดรั้บช าระคา่หุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม  จ  านวน  19.85 
        ลา้นบาท  (จ านวน  39.70  ลา้นหุ้น  ราคา  Par หุ้นละ  0.50 บาท  เสนอขายหุ้นละ  3 บาท)  โดยบริษทัฯ  ได้
        จดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2555 

            3.5  ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ( UAC - W1) จ านวนไม่เกิน 12.80 ลา้นหน่วย ให้แก่ 1) ผูถื้อหุ้นเดิม
 ของบริษทั  ท่ีไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  และ 2)  ประชาชนทัว่ไป
 ท่ีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน (ตามขอ้  3.4.2)  ในอตัราส่วน  5 หุ้นเพ่ิมทุนใหม่  ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วย
 โดยไม่คิดมูลคา่ รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ( UAC - W1)  เช่นเดียวกบัขอ้ 3.3

            3.6  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
 3.6.1  เม่ือวนัท่ี  14 มกราคม 2556  บริษทัฯ ไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป  จ  านวน 12.15

           ลา้นบาท  (จ านวน 24.30 ลา้นหุ้น  ราคา Par  หุ้นละ 0.50 บาท  เสนอขายหุ้นละ 7.90 บาท)  โดยบริษทัฯ  ได้
           จดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2556
3.6.2  เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2556 บริษทัฯ ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญับริษทั (UAC-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้น
          แลว้จ านวน 92.15 ลา้นหน่วย

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

      ส าหรับปี 2554

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2554 มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั

      จ  านวน 22.50 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 172.50 ลา้นบาท  (หุ้นสามญั 172.50 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 

      โดยออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  (หมายเหตุ  19)   โดยบริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย์

      แลว้  เม่ือวนัท่ี  28 กนัยายน 2554  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2554  บริษทัฯ  ไดจ่้ายหุ้นปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น และจดทะเบียนการ

      เปล่ียนแปลงทุนท่ีช าระแลว้จากการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้

18. ส ารองตามกฏหมาย

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า

      ร้อยละ  5  ของก าไรสุทธิประจ าปี  หลงัหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา  (ถา้มี)  จนกว่าส ารองตามกฏหมายน้ีจะมียอดไม่น้อยกว่า

      ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงทุนส ารองตามกฏหมายน้ีไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได้

19. การจดัสรรก าไรสะสม

      ส าหรับปี 2555

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2555 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555  ผูถื้อหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่

      ผูถื้อหุ้นอตัราหุ้นละ 0.4167 บาท รวมจ านวน 68.13 ลา้นบาท  ดงัน้ี

              -  จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  เม่ือวนัท่ี  6 ตุลาคม 2554  อตัราหุ้นละ 0.1667 บาท รวมจ านวน 25.01 ลา้นบาท   แบ่งเป็น

1)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั   ไม่เกินจ านวน  22.5  ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเท่ากบั

หุ้นละ  0.15  บาท  (หุ้นสามญั  22.50  ลา้นหุ้น  มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  1  บาท)  ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัรา  20 หุ้นเดิม  ต่อ 

3 หุ้นปันผล และ 2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด อตัราหุ้นละ 0.0167 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกินจ านวน  2.51 ลา้นบาท

              -  ส่วนท่ีเหลือจะตอ้งจ่ายในคร้ังน้ีอตัราหุ้นละ  0.25 บาท  รวมจ านวน  43.12  ลา้นบาท  แบ่งเป็น  1)  จ่ายเงินปันผลเป็น

หุ้นสามญัของบริษทั    ไม่เกินจ านวน   25.87  ลา้นบาท   หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเท่ากบัหุ้นละ   0.15  บาท

(หุ้นสามญั 25.87 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผล  และ 2) จ่าย

เงินปันผลเป็นเงินสด อตัราหุ้นละ  0.10  บาท  หรือคิดเป็นเงินไม่เกินจ านวน 17.25 ลา้นบาท  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล

ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555  

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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102 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

      ส าหรับปี 2554

      1.  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น   คร้ังท่ี  1/2554   เม่ือวนัท่ี  14  กนัยายน  2554  มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น

           ในอตัราหุ้นละ 0.1667 บาท จ านวน 150 ลา้นหุ้น รวมจ านวน 25.01 ลา้นบาท โดยแบ่งจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 1) จ่ายเงินปันผล

           เป็นหุ้นสามญัของบริษทัไม่เกินจ านวน 22.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเท่ากบัหุ้นละ 0.15 บาท (หุ้นสามญั 

           22.50 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท)  ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผล  2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

           ในอตัราหุ้นละ 0.0167 บาท  หรือคิดเป็นเงินไม่เกินจ านวน 2.51 ลา้นบาท  และบริษทัฯ  ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้  เม่ือ

           วนัท่ี 6 ตุลาคม 2554

      2.  ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี   2554   เม่ือวนัท่ี   29  เมษายน  2554   มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น

           ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท  จ  านวน 150 ลา้นหุ้น  รวมจ านวน  37.50 ลา้นบาท  และส ารองตามกฎหมาย  จ  านวน 2 ลา้นบาท 

           โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในปี 2553 จ านวน 15 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะตอ้งจ่ายอีกจ านวน

           22.50 ลา้นบาท  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554

20. การค านวณภาษีเงินได้

      บริษทัใหญ่

              ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค  านวณข้ึนในอตัราร้อยละ  23  (ส าหรับปี  2555)  และร้อยละ 25-30  (ส าหรับปี  2554)  จากก าไร

      (ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินไดส้ าหรับปี บวกกลบัดว้ยส ารองคา่ใชจ่้ายและรายการอ่ืน  ๆ   ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการ

      ค  านวณภาษีเงินได ้ (ถา้มี)  

      บริษทัยอ่ย

              ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ค  านวณข้ึนในอตัราร้อยละ 15 - 23 (ส าหรับปี 2555)  และร้อยละ 15-30 (ส าหรับปี 2554)  จากก าไร

      (ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินไดส้ าหรับปี   บวกกลบัดว้ยส ารองคา่ใชจ่้ายและรายการอ่ืน   ๆ   ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็รายจ่ายในการ

      ค  านวณภาษีเงินได ้(ถา้มี) 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

21. ก ำไรต่อหุ้น
            ก  ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน   ค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไรส ำหรับปี   ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีออกและเรียกช ำระแลว้
      โดยใชจ้  ำนวนหุ้นรวมจ ำนวนหุ้นปันผลท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้น (หมำยเหตุ 19) และจ ำนวนหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรลดมูลคำ่หุ้นท่ีตรำไว ้
      (หมำยเหตุ 17) และปรับยอ้นหลงัก ำไรสุทธิต่อหุ้นส ำหรับปี 2554 ใหม่   ดงัน้ี

งบกำรเงินรวม
ก่อนจ่ำยหุ้นปันผล หลงัจ่ำยหุ้นปันผล

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น จ ำนวนหุ้น ก ำไรสุทธิต่อหุ้น จ ำนวนหุ้น
ปี 2555 - - 0.29 400,057,811
ปี 2554 0.47 172,499,988       0.20 396,749,478       

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก่อนจ่ำยหุ้นปันผล หลงัจ่ำยหุ้นปันผล

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น จ ำนวนหุ้น ก ำไรสุทธิต่อหุ้น จ ำนวนหุ้น
ปี 2555 - - 0.22 400,057,811
ปี 2554 0.55 172,499,988       0.24 396,749,478       

22. รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ส่วนหน่ึงในทรัพยสิ์น หน้ีสิน รำยไดแ้ละคำ่ใชจ่้ำยของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เกิดข้ึนจำกรำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำร

      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั   รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้   และเกณฑต์ำมท่ีตกลงระหว่ำงกนั มีรำยละเอียดดงัน้ี
      22.1  ขอ้มูลทัว่ไป
ช่ือบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรคำ้ นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
            บริษทัยอ่ย
     บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ  ำกดั บริษทัยอ่ย รำยไดอ่ื้น           เดือนละ 0.02 ลำ้นบำท 
       (เดิม "บริษทั ยเูอซี ยทิูลิตีส์ จ  ำกดั")
           บริษทัร่วม
     บริษทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั บริษทัร่วมและกรรมกำรร่วมกนั ซ้ือสินคำ้           รำคำตลำด
           กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
     ห้ำงหุ้นส่วนสำมญั พี แอนด ์พี ญำติสนิทของกรรมกำรเป็น คำ่เช่ำโกดงัสินคำ้           เดือนละ 0.13 ลำ้นบำท 

หุ้นส่วนของกิจกำรดงักล่ำว
     บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ำกดั (มหำชน) ผูถื้อหุ้นและกรรมกำรใน ขำยสินคำ้ รำคำตลำด

บริษทัยอ่ย คำ่จำ้งเหมำ ตำมรำคำท่ีตกลงกนั

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

      22.2  รำยกำรทรัพยสิ์นและหน้ีสินกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี
งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)

2555 2554 2555 2554
ลูกหน้ีอ่ืน 
   บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ำกดั (มหำชน) 65,146.00 0.00 65,146.00 0.00
เงินจ่ำยล่วงหน้ำคำ่จำ้งและซ้ือสินคำ้
   บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ำกดั (มหำชน) 21,716,250.00 0.00 7,561,250.00 0.00
เจำ้หน้ีกำรคำ้
   บริษทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั 1,205,267.47 2,623,326.27 1,205,267.47 2,623,326.27

      22.3  รำยกำรรำยไดแ้ละคำ่ใชจ่้ำยกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี
งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)

2555 2554 2555 2554
     รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้

          บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ  ำกดั 0.00 934,597.44 0.00 934,597.44
          บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ำกดั (มหำชน) 38,000,000.00 0.00 38,000,000.00 0.00

รวม 38,000,000.00 934,597.44 38,000,000.00 934,597.44

     รำยไดอ่ื้น

          บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ  ำกดั 0.00 0.00 195,120.00 0.00
     ตน้ทุนขำยและให้บริกำร

     1)  ซ้ือสินคำ้
          บริษทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั 24,254,733.85 11,435,266.60 24,254,733.85 11,435,266.60
     2)  คำ่จำ้งผูรั้บเหมำ 
          บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ำกดั (มหำชน) 11,988,750.00 0.00 11,988,750.00 0.00

รวม 36,243,483.85 11,435,266.60 36,243,483.85 11,435,266.60

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)

2555 2554 2555 2554

     คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (คำ่เช่ำโกดงัสินคำ้)

          ห้ำงหุ้นส่วนสำมญั พี แอนด ์พี 1,528,421.04 1,528,421.04 1,528,421.04 1,528,421.04

23. คำ่ตอบแทนกรรมกำร

คำ่ตอบแทนกรรมกำรน้ีเน้นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน

      จ  ำกดั  โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรในฐำนะผูบ้ริหำร

24. คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำร

คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นคำ่ใชจ่้ำยเก่ียวกบัเงินเดือน    คำ่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำรเฉพำะในฐำนะ

      ผูบ้ริหำร และให้ผูบ้ริหำรตำมนิยำมในประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรงต ำแหน่ง

      ระดบับริหำรส่ีรำยแรกต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำ      และผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ      ผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ี 4 ทุกรำย  

25. คำ่ใชจ่้ำยตำมลกัษณะ

คำ่ใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั มีดงัน้ี

งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)

2555 2554 2555 2554

          กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ (5,698,335.98) 14,281,265.04 (6,690,165.42) 15,399,948.44

          คำ่ใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 29,999,660.65 25,388,475.75 27,957,933.50 24,470,998.98

          คำ่เส่ือมรำคำ 3,658,222.68 2,803,830.41 3,303,710.41 2,798,540.34

          คำ่นำยหน้ำขำยสินคำ้ 2,561,914.00 3,764,430.00 2,561,914.00 3,764,430.00

          คำ่ตอบแทนกรรมกำร 2,410,000.00 2,180,000.00 2,410,000.00 2,180,000.00

          คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำร 12,906,586.00 11,342,601.00 12,906,586.00 11,342,601.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

27. การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
      27.1  นโยบายการบญัชี

รายละเอียดนโยบายบญัชีท่ีส าคญั   วิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และการวดัมูลคา่ท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
      หน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 4.9
      27.2  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา เกิดจากการท่ีคูส่ญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญา  ซ่ึงก่อให้เกิดความ
      เสียหายแก่บริษทั  และบริษทัยอ่ย   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ี   โดยการวิเคราะห์ฐานะ
      ทางการเงินของลูกคา้       ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัหัก
      คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญถือเป็นมูลคา่สูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา
      27.3  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย

ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย    เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต   การเปล่ียนแปลง
      ดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย 
      มีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย    เน่ืองจากรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    เงินกูย้ืม
      ระยะยาวและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชอ้นุพนัธท์างการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว
      27.4  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

บริษทัฯ     และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตรา
       ต่างประเทศ   บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยไดต้กลงท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
       ป้องกนัความเส่ียง  ซ่ึงสญัญาดงักล่าวมีอายไุม่เกินหน่ึงปี

บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี
2555 2554

        สินทรัพยท์างการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 295,100.89 124,885.65
ลูกหน้ีการคา้ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,095,323.54 59,764.50

        หน้ีสินทางการเงิน 
เจา้หน้ีธนาคารทรัสตรี์ซีทในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 4,380,212.70 527,560.00
เจา้หน้ีธนาคารทรัสตรี์ซีทในสกลุเงินยโูร 142,880.00 0.00
เจา้หน้ีการคา้ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 453,210.00 573,325.54
เจา้หน้ีการคา้ในสกลุเงินยโูร 4,261.00 73,690.86
เจา้หน้ีอ่ืนในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,856,887.82 0.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษทัฯ มีสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดงัน้ี

อตัราแลกเปล่ียนต่อบาท

2555 2554 2555 2554

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 30.82 - 30.821 31.21 - 31.34 800,000.00 61,765.00

สกลุเงินยโูร 39.2330 - 39.9139 42.03 - 42.28 338,024.00 281,506.98

28. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหน้า 

      28.1  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการพ้ืนท่ีอาคารส านกังานกบัผูใ้ห้เช่าหลายราย โดยจ่ายคา่เช่าและคา่บริการ

               เดือนละประมาณ 0.21 ลา้นบาท และ 0.15 ลา้นบาท ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯ มีภาระ

               ท่ีจะตอ้งจ่ายคา่เช่าจนครบก าหนดสญัญา จ านวน 1.80 ลา้นบาท และ 4.23 ลา้นบาท ตามล าดบั 

      28.2  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าโกดงัสินคา้ 2 แห่ง  คา่เช่าเดือนละ 0.16 ลา้นบาท  สญัญามีก าหนด 3 ปี ณ วนัท่ี 31

               ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯ มีภาระจ่ายคา่เช่าจนครบสญัญา จ านวน 5.40 ลา้นบาท และ 2.29 ลา้นบาท ตามล าดบั

      28.3  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดินเปล่า  3  แปลง   ส าหรับก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตกา๊ซชีวภาพอดั   สญัญามี

               ก  าหนด 18 ปี ปีท่ี 1 - ปีท่ี 10  คา่เช่าเดือนละ 0.01 ลา้นบาท  ปีท่ี 11 - ปีท่ี 18  คา่เช่าเดือนละ 0.02 ลา้นบาท  ณ วนัท่ี 31

               ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯ มีภาระจ่ายคา่เช่าจนครบสญัญา จ านวน 2.73 ลา้นบาท และ 2.88 ลา้นบาท ตามล าดบั

      28.4  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดินเปล่า  4  แปลง  ส าหรับก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม สญัญามี

               ก  าหนด 4 ปี (ต่ออายไุดค้ราวละ 4 ปี แต่รวมแลว้ไม่เกิน 16 ปี นบัแต่ครบก าหนดระยะเวลา 4 ปี ของสญัญาเช่าฉบบัแรก)

               คา่เช่าปีละ 0.46 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีภาระจ่ายคา่เช่าจนครบสญัญา จ านวน 1.59 ลา้นบาท

      28.5  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือสินคา้และจา้งผูรั้บเหมา  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2555  จ านวน 4.84 

               ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จ  านวน 0.01 ลา้นยโูร และจ านวน 263.53 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จ านวน 

               0.92 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  จ  านวน 0.16 ลา้นยโูร และจ านวน 7.45 ลา้นบาท ตามล าดบั

      28.6  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้กบัธนาคารสองแห่งคงเหลือ ดงัน้ี

2555 2554

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 189,870.00 674,364.00

สกลุเงินยโูร 227,668.00 163,849.40

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ

              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

      28.7  ภาระผกูพนัโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง (EJIP)
     เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้งของ

               บริษทัและบริษทัยอ่ย   วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน   และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็น
               เจา้ของบริษทั  รวมทั้งธ ารงรักษาลูกจา้งไวก้บับริษทั  อายโุครงการ  3  ปี  ลูกจา้งท่ีเขา้ร่วมโครงการตอ้งจ่ายเงินสมทบ
               ในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน  และบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 5 - 7  ของเงินเดือน
               ลูกจา้งท่ีเขา้ร่วมโครงการ ในแต่ละเดือนเงินสมทบดงักล่าวจะน าไปซ้ือหุ้นของบริษทั ("UAC") ซ่ึงอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์
               แห่งประเทศไทยในวนัท่ีก าหนดไว ้ ลูกจา้งท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถทยอยขายหุ้น  "UAC"  ไดเ้ม่ือครบก าหนดเวลา
               หน่ึงปีตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไว ้ โครงการร่วมลงทุนดงักล่าวมอบหมายให้บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ากดั เป็นตวัแทน
               ด าเนินการ

     บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบท่ีจ่ายให้กบัโครงการดงักล่าว    เป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
               ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจ่ายเงินสมทบ
      28.8  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารหลายแห่ง ออกหนงัสือค ้าประกนัคุณภาพสินคา้ให้กบั
                ลูกคา้บางราย    ค  ้าประกนัสญัญาจา้งเหมาและค ้าประกนัภาษีอากรในการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ   ณ   วนัท่ี   31 
                ธนัวาคม 2555 และ 2554  รวมจ านวนเงินประมาณ 45.97 ลา้นบาท และ 31.85 ลา้นบาท ตามล าดบั หนงัสือค ้าประกนั
                ดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
29. กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน
                บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ช่ือ  "กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์พูลฟันด์
      ซ่ึงจดทะเบียนแลว้"  ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  2530  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  โดยให้บริษทัจดัการกองทุน
      เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ ซ่ึงตามระเบียบของกองทุนฯ  พนกังานตอ้งจ่ายสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนตาม
      อายกุารท างานของพนกังาน  และบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราเดียวกนั  ส่วนท่ีพนกังาน
      จ่ายสะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกเม่ือสมาชิกนั้น  ๆ  ครบเกษียณ  ตาย  หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก  
30.  การบริหารจดัการทุน
                วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ในการบริหารทางการเงินคือ  การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงาน
       อยา่งต่อเน่ืองและด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
                ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  1/2556  เม่ือวนัท่ี  20  กมุภาพนัธ ์ 2556   มีมติเห็นชอบให้เสนอขอ
      อนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11112 บาท จ านวน 460,749,478 หุ้น รวมเป็นเงิน
      51.20 ลา้นบาท  แบ่งเป็น  1)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั  ไม่เกินจ านวน 46.08 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราการจ่าย
      เงินปันผลเท่ากบัหุ้นละ 0.10 บาท  ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัรา 5 หุ้นเดิม  ต่อ 1 หุ้นปันผล  และ  2)  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด  อตัรา
      หุ้นละ 0.01112 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกินจ านวน 5.12 ลา้นบาท 
32. การอนุมติังบการเงิน
                งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2556

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายกิตติ      ชีวะเกตุ              )
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Throughout the past period, the Company realized about the undertaking of the prospective business and activities by taking into 
consideration all stakeholders and good corporate governance principles in parallel with the social, communities and environmental 
responsibilities so that it could be a part in creating and developing Thai society on sustainable basis.

Since 2011, the Company has appointed the responsible person to specifically oversee and manage the corporate social responsi-
bility (CSR) activities or projects as well as to act as the coordinator on dealing with the internal and external organizations for arranging 
such activities or projects in order to support and develop the communities and conserve the environment. 

Moreover, the Company also has the clear policies that express its strong intention and awareness on the social, communities and 
environmental responsibilities which may be impacted from the business activities of the Company.

The Company also firmly and continually adhered to the CSR ethics as its practical principles by supporting the activities jointly 
with the communities, the relevant government agencies and the private organizations in order to help and develop the communities so 
that they can sustainably support themselves. Such activities include:

Environment
The Company has a policy to conduct the business with the environmental responsibility with regard to safety, quality of life and 

natural conservation, promotion on efficiently usage of energy as well as the consideration about the business operation which might 
impact to the environment. In performing any operation, it must be certain that such products and operations of the Company are  
correctly and consistently with the regulations and standards. 

•	 In-house	energy	saving	campaign

  The Company is well aware and realizes about the energy saving activities, so it has firstly initiated such campaign from 
within the organization by encouraging all employees to have energy saving consciousness mind.

Education and quality of life development
•	 The	slogan,	essay	and	video	clip	contest	project	to	win	the	scholarships	worth	more	than	60,000	Baht	on	November	2012,	

the	project	launch	date.

  The Company and Maejo University have jointly arranged the slogan, essay and video clip contest to win the scholarship 
under the title of “Renewable Energy for the Future”. The objectives were to encourage and promote the consciousness of the 
communities and the general public to realize on importance of renewable energy for the future.

•	 “Book	for	the	Young”	Project	

  This project is arranged to be the center for donation of all kinds of books, the kindergarten, primary and secondary 
levels, to further submit to the libraries of the needy schools. The objectives are to help the students to develop their reading 
and writing skills and to stimulate them to acknowledge the importance of reading and learning by themselves. Totally 10 
schools are targeted to donate the books and it is a continually long term project of approximately 1-3 years. Those targeted 
schools are located closely to the Company’s project sites, such as in Chiang Mai and Sukhothai province. After that it should 
be expanded to other areas until it achieves the planned target. The Company also asked for the book donation from the 
employees in the organization and other people who work in the same office building with the Company.

Social, communities and environmental responsibilities 
for sustainability
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•	 “Restroom	for	the	Pupils”	Project

  On December 1, 2012, the Company has presented the contribution fund for restroom construction to Ban Maega School, 
Mae Tang District, Chiang Mai. This activity can y a part in supporting the good sanitation to the students in such school which 
was still lacked some budget to construct the restroom in an adequate amount with the number of the students.  

•	 The	sweaters	and	socks	for	the	students	Project	

  On December 1, 2012, the Company and the mass media have presented the sweaters, socks and necessities things to 
more than 100 students at Ban Maega School, Mae Tang District, Chiang Mai, for the well-being purpose of these children. 

Social and community development
•	 Presentation	of	kitchen	utensils	to	“Hor	Por	Ban”	on	June	1,	2012

  In order to be a part in developing the livelihood of the communities, the Company has arranged the project to provide 
the equipment and kitchen utilities to Hor Por Ban, a gathering place for arranging the joint activities of the community people. 
These equipment and kitchen utensils shall be used by the village people to prepare food in a special event or tradition. This 
was one of the activities arranged with the communities in Huay Hia Village, Mae Tang District, Chiang Mai, which is located 
closed to the project site. 

Traditional and cultural preservation
•	 “Khun	Num	Tradition”

  On May 26, 2012, the Company, and its employees together with the local villagers have participated traditional activity 
called “Khun Num Tradition”. It is the old tradition arranged by the villagers in every year to pay respect to the rivers and to 
request for the exuberance throughout the year. The participation of this activity was regarded as a part of the cultural and 
traditional conservation with the villagers in Moo 2, Huay Hia Sub-district, Mae Tang District, Chiang Mai. 

•	 Lent	candle	presentation	activity	

  On August 3, 2012, the CBG project employees have participated in the lent candle presentation ceremony at Pamoomai 
Temple, Mae Tang District together with the local villagers there to conserve the religious culture and tradition.

Achievement Award in 2012   
• On November 2, 2012, the President and Chief Executive Officer of Company has been received the APEA AWARD THAILAND 

2012 from the Enterprise Asia. This award signified the outstanding and prototype characteristics of the businessmen who 
have distinctly vision and direction and also signified the stability force to drive the organization to become the leader in the 
future. 
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Details of the Board of Directors and Executives

Assoc.Prof.Dr.Paiboon Sareewiwatthana
Chairman of the Board of Directors

Age 58 years
Education	/	Training

• Ph. D. (Finance) University of Mississippi, U.S.A.
• M. B.A., (Management) National Institute of Development Administration
• B. Eng. (Chimical Engineering) Chulalongkorn University 
• Directors Certification Program (DCP) #12/2001 (IOD)

%	of	shareholding 20,176,747 shares (4.62% including related persons)
Relationship	of	other	Executives None
Work	Experience	
Universal Adsorbents & Chemical Public Company Limited

Feb 2012 - Present Chairman
Other	Business

2012 - Present
2002 – Present

2001 – Present

1984 - Present

Chairman – Union Auction Public Company Limited
Independent Director and Chairman of Audit Committee – 
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
Independent Director and Member of Audit Committee – 
Team Precision Public Company Limited
Associated Professor level 9 - National Institute of Development Administration

Mr. Kitti Jivacate
Director / President& Chief Executive Officer

Age 58 years
Education	/	Training

• M.B.A., Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
• B. Eng. (Chimical Engineering) Chulalongkorn University 
• Directors  Accreditation Program (DAP) # 82/2010 (IOD)
• Directors Certification Program (DCP) #142/2011 (IOD)

%	of	shareholding 250,054,706 shares (57.29%)
Relationship	of	other	Executives Brother-in-law with Miss Nilrat Jarumanopas
Work	Experience
Universal Adsorbents & Chemical Public Company Limited

21 Feb 2010 - Present
1995 - 21 Feb 2010
2010 – Mar 2012

President & Chief Executive Officer 
Managing Director
Chairman of Risk Management Committee

Other	Business
Apr 2011 - Present
2008 – Present
2005 – Sept 2010
1997 – Present
1993 – 18 Jul 2012
1995 – Jan 2010
1993 – Apr 2010

Director - UAC Hydrotek Company Limited
Director - Bangchak Biofuel Company Limited
Director - Global Technology Innovation Company Limited
Director - Suthossamit Company Limited
Director - S Group Holding Company Limited
Director - Universal Energy & Technology Company Limited
Director - Appliance Technology Supplies Company Limited
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Miss Nilrat Jarumanopas
Director / Executive Vice President-Finance & Accounting / Member of Corporate Governance Committee

Age 54 years
Education	/	Training

• M.B.A., University of the Thai Chamber of Commerce
• B.B.A., Chiang Mai University 
• B.B.A., ( Accounting), Dhurakij Pundit University
• Directors  Accreditation Program (DAP) # 82/2010 (IOD)
• Directors Certification Program (DCP) #141/2011 (IOD)

%	of	shareholding 20,621,621 shares (4.72%)
Relationship	of	other	Executives Sister-in-law with Mr. Kitti Jivacate
Work	Experience
Universal Adsorbents & Chemical Public Company Limited

2012 – Present
2010 – Present
2010 – Mar 2012
2002 – Present

Member of Corporate Governance Committee
Executive Vice President – Finance & Accounting
Member of Risk Management Committee
Director

Other Business
Mar 2012 – Present
2007 – Jun 2010
2003 – Apr 2010
2003 – Jan 2010

Director – UAC Hydrotek Company Limited
Director – Khon Rak Nam Company Limited
Director – Thai Cyber Info Company Limited
Director – Universal Energy & Technology Company Limited

Assoc.Prof.Dr.Aekkachai  Nittayakasetwat 
Independent Director / Chairman of Audit Committee  / Chairman of Corporate Governance / Member of 
Nomination & Remuneration Committee / Member of Risk Management Committee 

Age 49 years
Education	/	Training

• Ph. D. (Finance) University of Mississippi, U.S.A.
• M. B.A., (Finance) National Institute of Development Administration
• B.Sc. (Chemical Engineer), Chulalongkorn University 
• Director Accreditation Program (DAP) #35/2005 : IOD
• Role of the Compensation Committee (RCC) #11/2010: IOD
• Compensation Survey #1/2011 : IOD

%	of	shareholding -None-
Relationship	of	other	Executives -None-
Work	Experience
Universal Adsorbents & Chemical Public Company Limited

2010 – Present

2012 - Present

Independent Director 
Chairman of Audit Committee
Member of Nomination & Remuneration Committee
Member of Risk Management Committee
Chairman of Corporate Governance Committee

Other Business
2011 – Present

2011 – Present

2009 – Present

2008 – Present

2008 - Present
2006 - Present
2007 – 2010

Independent Director and Member of Audit Committee – 
Stars Microelectronics Public Company Limited
Independent Director and Member of Audit Committee – 
Panjawattana Plasitc Public Company Limited
Independent Director and Member of Audit Committee – 
GT Wealth Management Company Limited
Independent Director and Member of Audit Committee – 
Getabec Company Limited
Director - Securities Analyst Association
Independent Director and Member of Audit Committee -  TRC Construction Plc.
Dean of Business Administration National Institute of Development Administration
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Mr. Paritud Bhandhubanyong
Independent Director / Chairman of Risk Management Committee / Member of Audit Committee / 
Member of Nomination & Remuneration Committee

Age 58 years
Education	/	Training

• Honorary Doctorate, Nagaoka University of Technology 
• D. English (IE) (Metallurgy), The University of Tokyo 
• M.B.A., Thamasat University 
• M. Eng. (IE) Chulalongkorn University
• B. Eng. (IE) Chularongkorn University
• Director Accreditation Program (DAP) #71/2008 : IOD
• Director Certification Program (DCP) #105/2008 : IOD

%	of	shareholding -None-
Relationship	of	other	Executives -None-
Work	Experience
Universal Adsorbents & Chemical Public Company Limited

2010 – Present

2010 – Mar 2012
Mar 2012 – Present

Independent Director
Audit Committee
Member of Nomination & Remuneration Committee
Member of Risk Management Committee
Chairman of Risk Management Committee

Other	Business
2010 – Mar 2012
2009 – Present
2009 – Present
2007 – Present
2012 - Present 

2007 - 2010
1999 - 2007

Director - Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Director – AT Ceramics Company Limited
Director – State-of-the-Art Soshiro Agro Laboratories Company Limited
Independent Director – Premier Technology Public Company Limited
Independent Director and Member of Audit Committe – 
Premier Products Company Limited
Advisor to the President - National Science and Technology Development Agency
Executive Director – National Metal and Materials Technology Center

Miss Jeerapan Jinda 
Independent Director / Chairman of Nomination & Remuneration Committee / Member of Audit Commit-
tee / Member of Risk Management Committee 

Age 49 years
Education	/	Training

• M.B.A. (Finance), The National Institute of Development Administration
• B.Sc. (Chemistry), Chulalongkorn University 
• Director Accreditation Program (DAP) 82/2010 : IOD
• Role of the Compensation Committee (RCC) 11/2010 : IOD

%	of	shareholding -None-
Relationship	of	other	Executives -None-
Work	Experience
Universal Adsorbents & Chemical Public Company Limited

2010 – Present

2010 – Mar 2012
2012 - Present

Independent Director
Audit Committee
Chairman of Nomination & Remuneration Committee
Member of Risk Management Committee
Member of Corporate Governance Committee

Other Business
2004 - Present Managing Director Wisen Consultants Co., Ltd
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Mr. Chatchaphol Prasopchoke               
Director / Executive Vice President - Sales, Marketing & Operation / 
Member of Risk Management Committee

Age 44 years
Education	/	Training

• M.B.A., Thammasat University 
• B. Eng., (Electrical Engineer) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
• Directors  Accreditation Program (DAP) # 82/2010 (IOD)
• Directors Certification Program (DCP) #147/2011 (IOD)
• TLCA Executive Development Program (EDP) #8/2011 

%	of	shareholding 3,008,303 shares (0.69%)
Relationship	of	other	Executives -None-
Work	Experience
Universal Adsorbents & Chemical Public Company Limited

2010 – Present

Mar 2012 – Present

Director
Executive Vice President – Sales, Marketing and Operation
Member of Risk Management Committee

Other	Business
Aug 2012 – Present
Mar 2012 – Present 
2007 – Jun 2010

Director - Bangchak Biofuel Company Limited
Director – UAC Hydrotek Company Limited
Director – Khon Rak Nam Company Limited

Miss Preeyaporn  Thanaratset
Vice President – Industrial Sales

Age 46 years

Education	/	Training

• M.B.A., Bangkok University 
• B.Sc. (Chemistry), Chulalongkorn University

%	of	shareholding 38,580 shares (0.01%)

Relationship	of	other	Executives -None-

Work	Experience

Universal Adsorbents & Chemical Public Company Limited

Oct 2010 - Present
2009 – Oct 2010

Vice President – Industrial Sales
Marketing & Business Development Manager Team 1 

Other	Business

Apr 2011 – Mar 2012
2004 – 2008 

Director – UAC Hydrotek Company Limited
Business Development Manager Avery Dennison (Thailand) Plc
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Mrs. Jarunee Boonmangmee
Finance Manager

Age 44 years
Education	/	Training

• B.B.A.(Accounting), Ramkamhaeng University 
%	of	shareholding 24,753 shares (0.01%)
Relationship	of	other	Executives -None-
Work	Experience
Universal Adsorbents & Chemical Public Company Limited

2007 - Present Finance Manager 
Other	Business

Apr 2011 – Mar 2012
1988 - 2007

Director – UAC Hydrotek Company Limited
Accounting Manager - Texmac Company Limited

Mrs. Aree Pleekhun
Accounting Manager

Age 40 years
Education	/	Training

• B.B.A.(Finance & Banking), Ramkamhaeng University
• B.B.A.(Accounting), Ramkamhaeng University 

%	of	shareholding 21,218 shares (0.005%)
Relationship	of	other	Executives -None-
Work	Experience
Universal Adsorbents & Chemical Public Company Limited

1995 - Present Accounting Manager 
Other	Business

Apr 2011 – Mar 2012 Director – UAC Hydrotek Company Limited
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Report of The Audit Committee

The Audit Committee who was appointed by the Board of Directors on December 6, 2012 are qualified, capable and possess fully 
qualifications pursuant to the requirements and good practice guidelines of the Stock Exchange of Thailand and the Office of Securities 
and Exchange Commission. It comprises of 3 Independent Directors and the number of the meeting including the attendance of each 
member of the Audit Committee is as follows: 

Name	-	Surname Position

There	were	5	meetings	held	in	2012

1/2012
Feb	20

2/2012
May	11

3/2012
Aug.	10

4/2012
Nov	1

5/2012
Dec.	6

Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat Chairman of the Audit Committee ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Assoc. Prof. Dr. Paritud Bhandhubanyong Audit Committee ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Miss Jeerapan Jinda Audit Committee ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat and Miss Jeerapan Jinda have sufficiently knowledge and experiences to assume the 
duties to audit the accountability of the financial statements. Mrs. Jarunee Boonmungmee, the Finance  Manager, is a secretary of the 
Audit Committee. 

In 2012, the Audit Committee attended the meetings jointly with the executives, the auditor and the internal auditors of the Company 
and the material operations of the Audit Committee can be summarized as follows: 

1.  To review the quarterly and annual financial statement of 2012 to ensure that the financial statements were correctly prepared 
and in accordance with the generally accepted accounting standards with sufficient disclosures of information. The Audit 
Committee has the same opinion with the auditor that the material information in the financial statement was correctly and 
it was prepared pursuant to the generally accepted accounting standards in order to present to the Board of Directors for 
consideration and approval.

2.  To review the internal audit system. The Audit Committee has supervised and assessed the adequacy of the prepared internal 
control and the internal audit plans pursuant to the risks of the organization and its coverage of the important work systems 
of the Company. The Audit Committee also acknowledged the audit results and the recommendations in 2012 from Ultima 
Advisory Company Limited, the Company’s internal auditor, to present to the management for their consideration and revision 
as well as closely monitor the progress of such revision continually. The Audit Committee did not find any material weakness 
or defect and deemed that the Company has maintained its assets and disclosed information correctly and fully which can 
be believed that the Company has adequate and appropriate internal control system.  

3.  To review the compliance with laws on securities and stock exchange, the requirements of the Stock Exchange of Thailand or 
the laws relevant to the Company, including the compliance with the regulations of the Company and the obligations the Com-
pany made with the third parties. The Audit Committee has opinions that it did not find any material issues on non-compliance 
with the laws, regulations and obligations the Company made with the third parties. 

4.  To review and give opinions on the connected transactions or the transactions which might have conflict of interest. The au-
ditors and the Audit Committee have the same opinions that the Company has disclosed and presented the transactions in 
the financial statement and the notes to the financial statement and also deemed that such transactions were reasonable and 
for maximum benefits to the business operations of the Company. Moreover, the information has been completely and fully 
disclosed.
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5.  The Audit Committee has considered the independence, appropriateness and reasonableness of the remuneration of the 
auditor, therefore, it is deemed appropriated to appoint:

•  Mrs. Suvimol Krittayakiern, a certified public accountant, registration no. 2982, or 
•  Mrs. Wilairatana Rochnakarin, a certified public accountant, registration no. 3104 or 
•  Miss Somjintana Pholhirunrat, a certified public accountant, registration no. 5599 

 of D I A International Audit Company Limited to be the auditor of the  Company and its subsidiaries for another year. The 
Audit Committee also proposed this matter to the Board of Directors and the 2013 annual general meeting of shareholders 
for further consideration and approval.

In overall conclusion, the Audit Committee has fully performed its duties as per specified in the Audit Committee Charter which has 
been approved by the Board of Directors and is of view that the Company has made the accurate reports on financial information and 
operations; employed appropriate and efficient internal audit and internal control  system; complied with laws, requirements and obliga-
tions; disclosed the connected transactions in an accurate manner and its performance was corresponding to the corporate governance 
principles properly, sufficiently, transparently and reliably. In addition, the operating system has also been improved and developed and 
it is appropriated with the business environmental conditions on continued basis. 

 On behalf of the Audit Committee,

 (Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat)

 Chairman of the Audit Committee
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Report of the Corporate Governance Committee

The Board of Directors of Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited has appointed the Corporate Governance 
Committee which consisted of 3 directors, namely Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat, the Chairman of the Corporate Governance 
Committee; Miss Jeerapan Jinda and Miss Nilrat Jarumanopas, the Committee Members on February 20, 2012. In 2012, the Corporate 
Governance Committee has arranged 1 meeting to review and update the corporate governance policy in order to make such policy 
consistent with the international practices and the relevant laws, criteria and regulations. The Committee also followed-up the operations 
which covered 5 sections and they can be summarized as follows:

1.	 The	Rights	of	the	Shareholders

• To arrange the 2012 Annual General Meeting of Shareholders by providing information on date, time, venue and agenda 
including all information related to the matters to be considered in advance on timely and adequate manner.

• To disseminate information on the 2012 Annual General Meeting of Shareholders via the Company’s website in advance 
to allow the shareholders to have adequate time to study the information and to accommodate the shareholders to make 
them fully exercise their rights to participate and vote in the meeting.

 2.	 The	Equitable	Treatment	of	the	Shareholders

  The Company allowed the shareholders to propose the agenda and the director nomination for the Annual General 
Meeting of Shareholders in advance during January 4 to February 8, 2013 which is a part of the good corporate governance 
practices.

3.	 Place	Importance	to	the	Stakeholders

  The Company confidents that all business operations of the Company are correctly and consistent with the laws,  
regulations or standards and requirements and they do not have any impact to the environment, communities and societies, 
as well as all stakeholders. The Company also encourages its employees to have consciousness and responsibility to the  
surrounding communities, societies and environment as well as to cooperate in the activities arranged with the communities 
that the Company operates business with as necessary, such as ‘Khun Nam Tradition”, “Toilet for the Pupils” and “Presentation 
of Kitchen Utensils and Equipment to Hor Por Ban”. All of them were the activities the Company arranged with the communities 
in Mae Tang District, Chiang Mai

4.	 Disclosure	and	Transparency

  The Company has participated in the Opportunity Day arranged by the Stock Exchange of Thailand to make the 
conference on the performance of the Company every quarter.

5.	 The	Responsibilities	of	the	Board	of	Directors

  The Board of Directors was specified to assess their performance every year and the assessment result of 2012 was 
‘excellence’. 

From the monitoring and development of the efficiency on the corporate governance activities continually, the Company has been 
ranked in the ‘very good’ group pursuant to the survey on the corporate governance operations of the listed companies in 2012 conducted 
by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in cooperation with the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC). The 
Corporate Governance Committee shall keep on determining to develop the efficiency of the corporate governance operations continu-
ally for the overall benefits of the Company and all stakeholders.

 (Mr. Aekkachai Nittayagasetwat)

 Chairman of Corporate Governance Committee
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Report of the Risk Management Committee

The Risk Management Committee comprises of 2 Independent Directors and one Executive Director. The chairman of the com-
mittee is Assoc. Prof. Paritud Bhandhubanyong, the independent director, and the committee members are Assoc. Prof. Dr. Aekkachai 
Nittayagasetwat, the Independent Director and Mr. Chatchaphol Prasopchoke, the Executive Director. During 2012, there was a change 
in the members of the Risk Management Committee pursuant to the resolution of the Board of Directors’ meeting No. 2/2012 with effective 
date on March 9, 2012. The previous component of the Risk Management Committee comprised of 3 Independent Directors, namely 
Assoc. Prof. Paritud Bhandhubanyong, Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat and Miss Jeerapan Jinda and 3 Executive Directors, 
namely Mr. Kitti Jivacate, Miss Nilrat Jarumanopas and Mr. Chatchaphol Prasopchoke.

In 2012, the Risk Management Committee has attended 4 meetings and conducted the material activities which can be summa-
rized as follows: 

1.  To consider risk factors, risk management processes and plans reviewed and prepared by the risk management working 
group which consisted of the executives, the managers and the heads of departments and divisions. The objectives were 
to make them consistent with the operational conditions of the Company and suitable with the changing environments 
as well as to check whether risk management plans were appropriated and adequately or not.  

2.  To consider and approve the criteria used for assessment of risk levels of the organization and the investment projects 
of the Company, in terms of quantity and quality, as well as to specify risk limit to limit the potential damages to be in the 
level accepted by the Company.  

3.  To consider the corporate risk profile that connected to and supported the strategic direction of the Company; support 
and approve the operations to manage the significant risks.

4.  To provide necessary recommendation on preparation of the appropriated risk management plan to improve the factors 
and criteria of such plan in order to increase its efficiently.

The Risk Management Committee deemed that during 2012, the Company has developed its risk management system of the whole 
organization continually. In addition, the internal meetings between the departments have been conducted to review and improve the 
information on risk factors including the risk management operation guidelines so that the risk management can be undertaken continu-
ally and consistent with the strategic plan and the changing situations. The Company has managed the material risks adequately and 
controlled them to be in the acceptable levels. The Company also determined to improve its risk management system pursuant to the 
good corporate governance principles.    

 (Assoc. Prof. Paritud Bhandhubanyong)

 Chairman of the Risk Management Committee 
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Report of The Nomination & Remuneration Committee

The Nomination & Remuneration Committee comprises of 3 Independent Directors, namely Miss Jeerapan Jinda, the chairman 
and two committee members who are Assoc. Prof. Aekkachai Nittayagasetwat and Assoc. Prof. Dr. Paritud Bhandhubanyong. In 2012, 
the Nomination & Remuneration Committee held 2 meetings with the Company’s management and essence of the meetings can be 
summarized as follows: 

1.		 To	consider	the	nomination	of	the	director	to	replace	the	vacant	director	position.

 The Committee has considered, resolved and approved to nominate Assoc. Prof. Dr. Paiboon Sareewiwatthana to be the 
director to replace the vacant director position because he possessed the complete qualifications as per specified with 
regards to competency, specialization, experiences and other appropriateness. In addition, he did not have any prohibited 
characteristics for the director position pursuant to the Public Limited Company Act and the laws on Stock Exchange and 
Securities, including the relevant notifications, requirements and/or regulations.

2.		 To	consider	the	assessment	form	of	the	President	&	Chief	Executive	Officer.

 The Committee has considered and prepared the assessment form of the President & Chief Executive Officer to propose to 
the Board of Directors to assess the annual performance of the President & Chief Executive Officer in order to consider on 
salary increase and annual bonus payment.

3.		 To	consider	the	draft	budget	on	wages	for	2013.

 For consideration of the draft budget, the Committee has divided the consideration into 2 parts, i.e. draft budget for salary and 
draft budget for bonus as per proposed by the management to be used as the framework for wage management for 2013. 
These draft budgets shall not include the budget for the President & Chief Executive Officer.

For consideration of the bonus allocation and payment, the Committee has taken the guidelines proposed by the management into 
account with regards to the clear, transparent and suitable criteria, methods and processes.

For consideration of the salary adjustment of the President & Chief Executive Officer, the Committee has compared performance of  
business in 2012 and performance in 2011, the salary rate of 2013 and 2012 as well as salary rate in the market.   

In conclusion, the Nomination & Remuneration Committee has performed duties pursuant to the charter which has been approved 
by the Board of Directors and pursuant to the corporate governance principles and was of view that the Company has clear, transparent 
and fair criteria and methods for wage management which are in line with good corporate governance principles and are beneficial to 
the Company. 

 (Miss Jeerapan Jinda) 

 The Chairman of the Nomination & Remuneration Committee
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General Information and Nature of Business

Name	of	Company : Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited 
Registration	No. : 0107553000085
Address	of	Head	Office : No. 1, TP&T Tower, 19th Floor, 
   Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District,  

Chatuchak District, Bangkok 10900
Telephone : 0-2936-1701
Facsimile : 0-2936-1700
Type	of	Business: : The Company engages in business of import and distribution of chemicals and 

equipment used in various industries, i.e. offshore natural gas exploration and pro-
duction, oil refinery, upstream petrochemicals, engine oil lubricant manufacturing 
plants, polymer and plastic manufacturing plant, chemical industrial plants, power 
and utilities plant as well as investment in alternative energy and utilities system. 

Registered	Capital : 276,474,739 Baht
Paid-up	Capital : 218,224,739 Baht
Number	of	Shares : 436,449,478 Shares
Par	value : 0.50 Baht (Registration for the change of par value has been made on October 22, 

2012)
Web	Site : www.uac.co.th

Name and Location of the Referenced Persons:

1)	 Share	Registrar:	
 Thailand Securities Depository Co., Ltd.
 62 The Stock Exchange of Thailand Building
 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
 Telephone 0-0229-2800

2)	 Auditor	
 Mrs. Suvimol Krittayakiern
 D I A International Audit Co., Ltd.
 316/32 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road,
 Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110
 Telephone 0-2259-5300

3)	 Financial	Advisor***	
 Advisory Plus Co., Ltd.
 Thanapoom Tower, 10th Floor, 
 1550 New Petchburi Road,
 Makkasan Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok 10140
 Telephone 0-2652-7858-68

Remark: *** Financial Advisor with regard to an approval for the request for public offering of the newly issued shares of the Company.
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Nature of Business

Universal Adsorbent and Chemicals Public Company Limited (“the Company”) engages in business of import and distribution of 
chemicals and equipment used in various industries, i.e. off-shore natural gas exploration and production, gas separation plant, oil  
refinery, upstream petrochemicals, engine oil lubricant manufacturing plants, polymer and plastic manufacturing plant, chemical industrial 
plant, power and utilities plant and investment in alternative energy and utilities system. 

The Company has expanded its business continually and became a distributor of more products. The Company is a distributor of 
many products of the world’s leading manufactures, i.e. UOP LLC and PALL Corporation since 1995-1996 and continually until present. 
The products supplied are adsorbent and molecular sieve products, filtration products and etc. The Company is also a distributor of 
many manufacturers in Thailand, i.e. TOC Glycol Company Limited by supplying Monoethylene Glycol (MEG) and Diethylene Glycol 
(DEG) to be used in painting industries and solvents in textiles industries, plastic pellet, bottle and resin production since 2006 until 
present. Business of the Company has expanded into fuel industry by being the distributor of products from many manufacturers, i.e. 
basic oil, additive and base oil for lubricant, brake fluid and chemicals used in production of fuels used with vehicles, boat and engines.  

In addition, the Company has expanded its business by investing in the projects related to renewable and alternative energy, for 
instance the production of Compressed Bio-methane Gas (CBG) and the biodiesel plant through the associated company (Bangchak 
Biofuel) which is a joint investment with Bangchak Petroleum Public Co., Ltd. (“BCP”). The Company is now investing in the construction 
of the Petroleum Production Project in Sukhothai Province and also conducting the study on the project development investment in  
utilities business concerning water system of the subsidiary company.

Subsidiary Company  
The	Company	has	2	subsidiaries	as	follows:

1. UAC Hydrotek Co., Ltd. (formerly known as UAC Utilities Co., Ltd.) has been established on April 8, 2011 with initial registered 
capital of 5,000,000 Baht, which can be divided into 50,000 common shares, at par value of 100 Baht. The Company holds 
99.99 percent of shares in this company. The company objectives are to conduct the business of production and supply 
tap water for industrial use and for consumption, as well as supply and installation of the relevant equipment. On March 26, 
2012, such subsidiary has increased its registered capital from 5,000,000 Baht to 10,000,000 Baht by offering of 50,000 newly  
issued shares to some part of the existing shareholders and offering to Hydrotek Public Co., Ltd. (“HYDRO”). Therefore, the 
Company’s shareholding proportion in such company was reduced to 49.997 percent. The shareholding proportion of the 
Company’s management is 0.006 percent and the shareholding proportion of HYDRO is 49.997 percent of the issued and 
paid-up shares amounting to 10 million Baht. Such subsidiary is now conducting the study on project development and it 
does not have any income from its performance.

2. UAC & TPT Energy Co., Ltd. has been established on November 12, 2012 with initial registered capital of 1,000,000 Baht, 
which can be divided into 10,000 common shares, at par value of 100 Baht. The Company holds 99.99 percent of shares in 
this company. The company objectives are to conduct the business concerning biogas production to be used for electricity 
generation, transportation and general industries.  At present, this subsidiary is now conducting the study on project development 
and it does not have any income from its performance.

Associated Company 
The Company has 1 associate company, which is Bangchak Biofuel Co., Ltd. (“Bangchak Biofuel”) which engages in the busi-

ness of production and supply of biodiesel which is the liquefied fuel to be used as substitute mixture with some part of diesel oil 
obtained from petroleum process in order to produce various types of diesel oil. The Company holds 30 percent and BCP holds 70 
percent of the issued and paid-up shares which is amounting to 281.50 million Baht. The Company’s representatives who hold the 
director positions in Bangckak Biofuel are Mr. Kitti Jivacate and Mr. Chatchaphol Prasopchoke from the total numbers of 6 directors. 

125Annual Report 2012
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited 



Significant developments and changes of the Company during the past 5 years: 

2007 • In order to expand business of the Company on continued basis, the Company has conducted study on alternative 
energy, i.e. ethanol production project, biodiesel production, electricity generation from wind energy and etc. During 
the end of 2007, the Company has developed the biodiesel production project from palm oil jointly with Bangchak 
Petroleum Public Company Limited (“BCP”).  

• May 2007: The Company has been certified ISO 9001:2000 Quality Management System from Office of Certification 
Body – Thailand Institute of Scientific and Technological Research.

2008 • March 1, 2008, the Company has entered into joint a venture contract with BCP to establish Bangchak Biofuel  
Company Limited (“Bangchak Biofuel”) which is located at Bang Krasan Sub-district, Bang Pa-in District, Phranakhon 
Sri Ayudhaya to produce, supply and sell bio diesel. Joint shareholding structure between BCP and the Company is 
70 percent and 30 percent of total issued shares of Bangchak Biofuel respectively. At present, maximum production 
capacity of Bangchak Biofuel is approximately 360,000 liters per day.  

• March 7, 2008, the Company increased its registered capital and paid-up capital to be Baht 70 million by offering 
subscription right amounting to 650,000 shares at par value at Baht 100 to the existing shareholders with objectives 
to pay for the shares of Bangchak Biofuel and to use as working capital for business operations.

2009 • The Company was successful on importing methanol and sodium methylate to supply to the major bio diesel  
manufacturers including Bangchak Biofuel, an associate company of the Company.

• March, 2009, the Company began to implement the key performance index (KPI) measurement and evaluation 
system to evaluate results and develop the process on operating results in various aspects of the Company.

• June, 2009, the Company has passed the auditing process and has been certified ISO 9001: 2008 Quality  
Management System from SGS (Thailand) Company Limited.

• The branch office in Rayong Province has been opened to facilitate the provision of services to nearby areas which 
are closed to customers’ plant sites.

• September 2009, the Company relocated its warehouse to the new leased warehouse in Bangpoo Sub-district, 
Muang District, Samutprakarn Province because it has more areas to respond to the work expansion.

• November 2009, the Company paid dividend to the shareholders by considering from the retaining earnings from 
the Company’s separate financial statement as at the end of 2008 at the rate of 130 Baht per share from 700,000 
total issued shares. Total dividend paid to the shareholders was 91 million Baht. 

• December, 2009, Bangchak Biofuel started its commercial operation and the Company has started the supplying 
and exporting of crude glycerin, which is by-product from production of bio diesel of Bangchak Biofuel, to China.

• December 15, 2012, the Company has increased its registered capital and paid-up capital to be Baht 120 million 
by offering subscription right amounting to 500,000 shares with par value at Baht 100 to pay for remaining shares of 
Bangchak Biofuel and to use as working capital for business operations. Such capital increase made the Company 
 has additional new shareholders at the rate of 19.58 percent and Mr. Kitti Jivacate including other existing shareholders 
reduce their shareholding proportion from 100.00 percent to 80.42 percent of total issued shares of the Company.

2010 • Being an agent of SVT Engineering Consultants to provide consultancy and advisory services including provision of 
trainings on corrosion protection, vibration, acoustics and reliability engineering for off-shore natural gas exploration 
and production, refinery and petrochemical plants.

• March 16, 2012, the project for production of compressed bio-methane gas (CBG) from pig excrement to be used 
as alternative fuel for vehicles of the Company has been approved from the Board of Investment (BOI). Privileges 
gained from this project are exemption from corporate income tax for a period of 8 years beginning from the date 
the promoted operations commenced generating revenues and a 50% reduction of corporate income tax of net profit 
derived from the promoted operations for a period of 5 years after the tax-exemption period ends. Such investment 
project is located in Mae Tang Sub-district, Mae Tang District, Chiang Mai.

• April 1, 2010, the Board of Directors’ Meeting No. 2/2010 resolved for selling of the whole investment money, amounting 
 to 0.12 million Baht that the Company holds in Thai Cyber Info Co., Ltd. to the third party.
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2010 • April 22, 2010, the 2010 Annual General Meeting of Shareholders has the solutions to approve the privatization of the 
Company and the new name is “Universal Adsorbent and Chemicals Public Limited Company” and also approved to 
increase the registered capital from Baht 120 million to Baht 150 million Baht by issuing 30 million common shares 
at par value of 1 Baht for public offering for the first time.

• In addition, the Annual General Meeting of Shareholders also has the resolution the dividend payment for 2009 shall 
not be made but the interim dividend payment may be considered later by the Board of Directors, as appropriated. 

• May 14, 2012, the Company has entered into the Memorandum of Understanding for “Experiment Project for Develop-
ment of Biogas from Animal Excrement for Communication in Chiangmai Province” with PTT Public Co., Ltd. (PTT). 
PTT shall purchase CBG from the Company to sell as fuel for vehicle to the PTT gas stations instead of Natural Gas 
for Vehicles (NGV) in the areas which are far from the natural gas pipeline and main NGV gas stations. 

• October 11, 2012, trading activity of the Company’s shares has begun in MAI Stock Market for the first day.

2011 • April 8, 2012, UAC Utilities Co., Ltd. (subsequently it has changed into “UAC Hydrotek  Co., Ltd.), the Company’s 
subsidiary, has been established with initial registered capital of 5 million Baht, which can be divided into 50,000 
common shares, at par value of 100 Baht. The Company held 99.99 percent of its shares to support the investment 
in utilities business.  

• April 2012, the Company has entered into the Compressed Bio-methane Gas (CBG) Purchase and Sales Agreement 
with PTT Public Co., Ltd.

• October 2011, the Company has increased its paid-up capital from 150,000,000 Baht to be 172,499,998 Baht, by 
paying stock dividend to the shareholders at the rate of 20 existing shares to 3 stock dividends, at par value of 1.00 
Baht, for total 22,499,999 shares, or accounting for dividend payment rate of 0.15 Baht per share.

• November 2012, the Company received the letter of intent from SIAM MOECO Ltd. (SML) to confirm the intention for 
jointly development in the gas utilization project. 

2012 • The Board of Meeting’s Meeting No. 1/2012 dated February 20, 2012 has the resolution on capital increase in the 
subsidiary company from 5 million Baht to 10 million Baht. Such money shall be used as the working capital fund 
and the preparation for investment in tap water production project to one municipality and approved Hydrotek Public 
Co., Ltd. to jointly invest in the subsidiary company by holding shares not more than the shareholding proportion 
of the Company. Therefore HYDRO has purchased 49,997 shares of the subsidiary company, at par value of 100 
Baht, or accounting for the shareholding proportion of 49.997 percent. 

• May 2012, the Company has increased the paid-up capital from 172,499,998 Baht to 198,374,739 Baht by paying 
dividend to the shareholders at the rate of 20 existing shares to 3 stock dividends, at par value of 1.00 Baht, for total 
amount of 25,874,751 shares, or accounting for dividend payment rate of 0.15 Baht per share.

• The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012 dated June 27, 2012 has the resolution to approve 
the investment in the Petroleum Production Project (PPP), consisting of compressed natural gas (CNG), liquefied 
petroleum gas (LPG) and natural gasoline (NGL). This project is located in Sukhothai Province and the total invest-
ment is approximately 620 million Baht.

• The construction of the Compressed Bio-methane Gas production project has been completed and its commercial 
operation shall be commenced on January 2013.

• The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2012 dated October 19, 2012 has the resolution to approve 
the change of par value from 1.00 Baht to 0.50 Baht and approve to increase the registered capital from 198,374,739 
Baht to 276,474,739 Baht, by issuing 156,200,000 new common shares, at par value of 0.50 Baht, which can be 
divided into:

1) Rights offering, not exceeding 39,700,000 shares

2) Public offering, not exceeding 24,300,000 shares, and

3) Supporting the issuance and offering of warrant to purchase ordinary shares of the Company, not exceeding 
92,200,000 shares. 
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2012 • The Company offered its ordinary shares to the existing shareholders during November 26-30, 2012 and has regis-
tered such newly registered capital with the Ministry of Commerce on December 4, 2012. Therefore, the Company 
has paid-up capital amounting to 218,224,739 Baht, dividing into 436,449,478 common shares, at par value of 0.50 
Baht.

• The Company has submitted 20 proposals to request for the supporting fund from the Energy Conservation 
Promotion Fund (“Fund”) in the “5th Biogas Technology Promotion Project for the Industrial Plants for 2012” 
of the Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy. The objectives of this project are to support the 
usage of biogas technology in Thailand, which shall support usage of clean energy, reduce greenhouse 
gas emission and can sustainable solve the environmental problems. Of all 20 projects that the Company  
submitted, it can be divided into: 

• 10 Projects of the Company and all of them have been approved for the fund allocation. The Company has entered 
into the agreements on request for the supporting fund as follows: 2 projects on November 8, 2012; 4 projects on 
November 22, 2012 and 1 project on December 13, 2012. The agreements for 3 remaining projects shall be made 
in January 2013. 

• 10 Projects of the subsidiary company (UAC and TPT Energy Co., Ltd.) and they are now under the  
consideration of the Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy. It is expected the consideration shall be 
completed within January 2013.

Overview of business operations
Businesses of the Company are to import and distribute chemicals and equipment used in various industries, including to invest 

in alternative and renewable energy industry, both by the Company and by the associated company, as well as to conduct the study 
on project development investment in the utilities business concerning tap water by the subsidiary company which can be summarized 
as follows:  

1) Import and supply of chemicals and equipment used in the industry.
The Company engages in business of import and distribution of chemicals and equipment used in various industries, i.e. 

off-shore natural gas exploration and production, gas separation plant, oil refinery, upstream petrochemicals, engine oil lubricant 
manufacturing plants, polymer and plastic manufacturing plant, chemical industrial plant, power plant and utilities system.

Almost of the Company’s products have been supplied within the country through sale channels by sales teams who have 
skills and expertise in each group of products who can provide recommendations, plan about application of products which are 
corresponding to requirements of the customers, including being the total solution provider. Most of the Company’ customers 
are large customers in the infrastructure industrial manufacturers of the country, such as oil refinery, gas separation plant and 
petrochemical plants and more. The Company is a distributor of more than 30 world’s leading manufacturers i.e. UOP LLC and 
PALL Corporation and the products supplied include adsorbent and molecular sieve products, filtration products and etc. since 
1995 continually including at present time. The Company is also a distributor of many manufacturers in Thailand, i.e. TOC Glycol 
Company Limited by supplying Monoethylene Glycol (MEG) and Diethylene Glycol (DEG) to be used in painting industries and 
solvents in textiles industries, plastic pellet, bottle and resin production plants since 2006 including at present time. Business of 
the Company has expanded into fuel industry by being the distributor of products from many manufacturers, i.e. basic motor oil, 
additive of lubricant of vehicles, brake oil and chemicals used in production of lubricant oils for various metal works.

 Products and services 
The Company has classified the products and services supplied by the Company into 4 groups according to the business 

and services characteristics of the customers as follows:
 (1)  Products in Energy and Petroleum Group, such as :

 • Off-shore natural gas production, refineries and upstream petrochemicals group. 
 • Liquid chemicals, power & utilities  
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 (2)  Product in Industrial Group, such as:
 • Chemical and solvent products. 
 • Base oil and additives
 • Emission & waste management

 (3)  Other products, i.e. crude glycerin and others
(4)  Provision of services, such as consultancy and coordination services for design of manufacturing process, refineries, 

petrochemical refineries plant and other industries.

 Warehouse and delivery process to the customers 
The Company has 2 warehouses as follows:

1. Leased warehouse which is located at No. 999 Moo 4, Soi Sermmit 99, Sukhumvit Road, Bangpoo Sub-district, Muang 
Samutphrakan District, Samutphrakan Province. It is a warehouse building with utilization areas of 2,200 square meters on 
areas of 2 rais. It has been rented from a juristic person who is related to the Company with a term of 3 years beginning from 
January 1, 2010 to December 31, 2012 to store stocks of products and chemicals. Chemicals stored in the warehouse while 
pending for delivery to the customers have been contained in 200 liter containers with Certificate of Acceptance (COA) from 
the manufacturers. 

2. Leased warehouse which is located at No. 613/13, Songkhla-Chana Road, Moo 2, Pawong Sub-district, Muang District, Songkhla 
Province. It comprises of 1 warehouse building with approximately 300 square meters. The Company rented this warehouse 
from the third party with 3 year contract term, beginning from March 1, 2011 to February 29, 2014 to store chemicals in 200 
liter tanks for the customers in off shore group and natural gas production group in the Gulf of Thailand. 

The Company supplies products from such warehouses to its customers by using various sizes of trucks hired from the third 
party transportation operators which have been registered to certify safety operation under the standards of Department of Indus-
trial Works. For the security system control of the warehouses, the Company employed the security guards to safeguard them 24 
hours a day. Hazardous chemicals shall be divided by chemical type and stored as per prescribed by laws with the hazardous 
control officer in the warehouse. The Company shall not allow any third party or any person even its employees whose duties are 
not related to such warehouse to enter into the warehouse without a permit. In addition, the Company has executed an insurance 
to cover goods stored in the warehouse in case of accident during storage period or from operations as well as having insurance 
for goods during transportation to the customers as well. 

 Quality and standards of products supplied 
The Company places importance on quality and standards of the products supplied to ensure that they are in compliance with 

specifications agreed with the customers. Chemicals that the Company orders from the manufacturer shall be packed in closed 
drum with Certificate of Acceptance (COA) from the manufacturer. The Company shall supply such chemicals in closed drum with 
COA to the customers without opening the drum to ensure that the customer shall receive products with complete quality and 
standards from the manufacturers. In case the chemicals are transported in bulk and not in a closed drum, such as methanol, when 
they arrived at the port, they shall be inspected by the Surveyor employed by the Company on the ship (before disembark from the 
ship), and its quality shall be inspected once again after they have been transported into the storage tank. 

In addition, the Company has been certified on ISO 9001:2008 Quality Management System Standards from SGS (Thailand) 
Co., Ltd. for import and distribution of chemicals, adsorbent, catalysts, filter and equipment used in oil, energy petrochemicals 
and utilities business. 

 Characteristics of the customers and target customers 
The Company’s customer groups are manufacturers in various industries which need chemicals and equipment to use in 

their production process. Main customer groups of the Company are the manufacturers in infrastructure industries of the country, 
i.e. gas separation plant, oil refinery, petrochemicals and etc. Products sold by the Company can be used variedly, depending on 
application requirements of the customers. Target customers can be divided by products characteristics into 4 groups as follows:
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Product	and	Service	Groups Target	Customers
1.	Products	in	Energy	and	Petroleum		Group		
• Offshore, refinery and upstream petrochemicals • Drilling and production unit of natural gas and petroleum products both 

onshore and offshore, gas separation plant, petrochemical plants, ethylene 
plant, aromatics plant and contractors of oil refinery and petrochemicals 
plants.

• Liquid chemicals, power & utilities • Oil refinery, petrochemical plant, plastic pallet plant, aromatics plant, olefins 
plants, power plant and tap water production plant.

2.	Products	in	Industrial	Group
• Chemical and solvent • Intermediate chemicals plant which produce chemicals for continuous in-

dustries, such as production plant for shampoo, fabric softener, detergent; 
paint, cement and printing ink industry and etc.  

• Base oil and additives • Lubricant mixing plant and biodiesel production plant.

• Emission & Waste Management • All kinds of industrial plants.
3.	 Other	products, i.e. crude glycerin and others • Pure glycerin production plants in foreign countries. 
4.  Provision of consultancy and coordination 

services for design of manufacturing process.
• Groups of refineries & petrochemical plant, alternative energy & renewable 

energy 

In 2010-2012, income ratio of Company from sales to the fist 10 major customers equaled to 69.01 percent, 71.70 percent and 
66.43 percent of total sales income respectively. There were 2 major customers, which are manufacturers in oil industry, natural gas 
and petrochemicals, have ratio more than 10 percent. These customers have good relationship with the Company and have dealt 
business with the Company more than 10 years. The products sold by the Company are those that have to be used in the production 
process continually. In 2010-2012, none of sales to any customer is more than 30 percent of total sales income of the Company.

The Company always has good relationship with the customers and new products has been sought continually to respond to 
the customers’ needs.  Apart from selling various types of products and equipment, the Company also provides related consultancy 
and after-sales-services to the customers. The Company places importance on delivery of product on time and commits to improve 
work operations continually by conducting satisfactory survey with the customers regularly, and the results gained shall be used 
to improve our operation. The Company also provides suggestions and jointly plans with the customers to enhance efficiency of 
service provision, as well as completely complies with conditions, criteria and requirements of the customers, so the Company has 
always been trusted by the customers. 

 Pricing policy 
Pricing policy used by the Company is cost plus pricing and selling price must be flexible pursuant to market prices of each 

type of products. Most of chemicals products supplied by the Company are products of crude oil refinery process and petrochemical 
productions. Pricing mechanism of products or product costs of the Company shall be defined and fluctuated by pricing condition 
of oil and petrochemicals. Consequently, product pricing must be flexible and suitable with nature of each product, target group of 
customer, quantity and value of purchasing order and it must also be able to compete with other competitors in the market and at 
the same time it must be able to maintain adequate margin to support expenses on sales, management and operations.

 Distribution and distribution channel
Almost of the Company’s products (approximately 95 percent of total sales) are sold within the country by the Company’s 

sales team which consists of 13 members who work in head office in Bangkok and branch office in Rayong. Sales team shall divide 
responsibility into each product group, and shall contact, take care of customers’ requirements and present products directly. They 
also contact with the manufacturers or the business partners continually, so that demand of the customers shall be acknowledged 
in advance including details of products, tendency of quantity and pricing in the manufacturer’s market, for purposes of effective 
planning and fixing of product price.  
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Most of the products supplied by the Company have received purchase order from the customers in advance with preparation 
period for purchasing and delivery process as per agreed schedule. The customers usually specify their requirements, standards, 
sources or manufacturers for the Company, so that the Company can procure the products in accordance with their requirements, 
including propose price and sales conditions in bidding nature. Most of the products supplied are products which are made from 
the manufacturers trusted by the customers and corresponding to the customers’ production process standards which they have 
to use them continually.

Procurement of products and services 
More than 80 percent of the products supplied by the Company have been imported from many manufacturers in foreign 

countries and most of them are world-class manufactures of leading chemicals products and equipment used in oil refinery and 
petrochemicals industries. The Company has a policy to focus on distribute and being a distributor of the products with good 
quality and standards that conform to requirements of the customers, with clear process on selection of product, COA, source and 
details of products, i.e. type of chemicals, chemicals compounds, chemical hazardous preventive and corrective action and etc. 
The business partners who supply the products to the Company must register with the Company and the Company shall regularly 
review such list for effective operations and creation of confidence on the product supplied. 

The Company plans about purchase order for products to be supplied to the customers in advance in the appropriated amount 
by taking into consideration market trends, requirements of the customers in each period and inventory amount. Reasons are that 
the Company can prepare products adequately for such supply, can reduce loss from opportunity loss due to shortfall amount of 
inventory or inability to supply products on time and sufficiently with the customers’ demand. At the same time, the inventory kept 
in the warehouse must be controlled in suitable level and it should not be kept in warehouse for a lengthy period of time that it can 
cause burdens to the Company. 

 The Company is a distributor and agent of products in each product group for the following manufacturers:

Product and Service Group Manufacturer/Distributor
1. Product in Energy and Petroleum group
-  Offshore, refinery and upstream petrochemicals -  UOP LLC

-  PALL Corporation Filtration and Separations (Thailand) Ltd.
-  INEOS Oxide
-  Nikki Universal Co., Ltd.

-  Liquid chemicals, power & utilities -  UOP LLC
-  Nippon Ketjen Co., Ltd.
-  Albemarle Asia Pacific
-  Dorf Ketal Chemicals
-   PALL Corporation Filtration and  Separations
-   Brüel & Kjær Vibro A/S
-   Munters

2. Products in Industrial Group
- Chemical and solvent -  TOC Glycol Co., Ltd.

-  INEOS Oxide
-  Bangchak Biofuel Co., Ltd. 

-  Base oil and additives -  Neste Oil (Suisse) S.A.
-  Daelim Corporation
-  Clariant Chemical

-    Emission & waste management  -  Danau Carbon
-  Nikkei Universal 

3. Other products, i.e. crude glycerin and sales of other 
products.

Bangchak Biofuel Co., Ltd.

4. Provision of services, provision of consultancy and  
coordination services for design of manufacturing process.

UOP LLC
Vogelbusch GmbH
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In 2010-2012, the Company has placed order with the first 10 large manufacturers equaled to 92.00 percent and 92.85 percent 
and 91.85 percent of total purchase orders respectively. In each year, there are 2-3 major manufacturers received orders from the 
Company in ratio of more than 10 percent and those manufacturers have good and long term relationship with the Company and 
the Company has been trusted to renew the distribution agreement with such companies all the time. In 2010-2012, the Company 
has ordered products from one large manufacturer in ratio of more than 30 percent.

2) Investment in renewable and alternative energy industry 
 2.1) Compressed Bio-methane Gas (CBG) Project

  CBG is one of renewable energy project that can support usage of renewable energy pursuant to the main policy of the 
Ministry of Energy. This project is located in Mae Tang District, Chiang Mai on the leased land within the pig farm of Mongkol 
and Sons Farm Co., Ltd. (which is not the connected person of the Company) in areas of 11 rai 1 ngan. CBG produced from 
the waste from such pig farm shall be used as fuel for vehicle to replace NGV.  

  The construction of this project has been completed and it can produce CBG which has qualification equivalent to NGV 
for vehicle pursuant to the notification of the Department of Energy Business. Its production capacity is approximately 6 tons 
per day or approximately 2,160 tons per year. It shall start its commercial operation in January 2013.

  The Company supplies all of CBG produced from the Company to PTT Public Co., Ltd. PTT shall resell CBG to the PTT 
gas stations which are located in areas closed to the Company’s plant. The Company has entered into the contract to produce 
CBG for deliver and sale to PTT for a period of 15 years.

  In addition, the project has been supported from the Board of Investment (BOI). Privileges gained from this  
project are exemption from corporate income tax for a period of 8 years beginning from the date the promoted operations 
commenced generating revenues and a 50% reduction of corporate income tax of net profit derived from the promoted  
operations for a period of 5 years after the tax-exemption period ends.

  Characteristics of products or services 
  Compressed Bio-methane Gas or CBG is produced by improving quality of biogas by reducing carbon dioxide (CO2), 

hydrogen sulfide (H2S) and humidity until amount of methane has increased. Its qualification is equivalent to Natural Gas 
for Vehicle (NGV) or Compressed Natural Gas (CNG) which has the biogas production system then compressed it in high  
pressure tank to be used as fuel for vehicle to replace usage of NGV. CBG produced by the Company has qualifications equal 
to those of NGV pursuant to the notification of the Department of Energy Business.

 Project Location 
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	 Project	Location	in	Mae	Tang	District,	Chiang	Mai

  The first CBG project of the Company is located in Mae Tang District, Chiang Mai on the leased land with areas of 11 
rai 1 ngan in the pig farm of Mongkol and Sons Farm Co., Ltd. (which is not the connected person of the Company). It is  
approximately 2 kilometers far from the communities. The Company has entered into the lease contract on August 1, 2011 
with term of 18 years (August 1, 2011 to July 31, 2029). The construction of the project has been completed and it can start 
its commercial operation in January 2013. Its production capacity is approximately 6 tons per day or approximately 2,160 tons 
per year. Besides from generating income and net profit to the Company, this project can increase options to the vehicle users 
and it is also beneficial to the country as it is the production of alternative energy to replace usage of other natural resources, 
i.e. fuel oil and natural gas. It also makes benefits from the recycling waste or pig excrement, so it can entirely help reduce 
pollution and waste incurred from the pig farm which impact to the environment and the communities.

  This project has been granted promotional privileges from the Board of Investment on March 16, 2010. Privileges 
granted are exemption of corporate income tax on net profit for a period of 8 years commencing as from the date of earning  
operating income and a 50% reduction of corporate income tax of net profit derived from the promoted operations for a period 
of 5 years after the tax-exemption period ends. 

 

  Characteristic of the customers and target customer
  Direct customer of the Company is PTT Public Co., Ltd (PTT) only because the CBG project has initiated with the cooperation 

 with PTT due to the restrictions of PTT on expansion of NGV gas stations which must be located around the natural gas 
pipeline areas and high transportation cost when transporting NGV to the remote areas. On May 14, 2000, the Company and 
PTT have entered into the Memorandum of Understanding in the “Experiment Project for Development of Biogas from Animal 
Excrement for Transportation in Chiang Mai Province” with PTT to produce CBG for usage in vehicle in replacement of NGV. 
PTT shall purchase CBG from the Company in the appropriated price to sell as fuel for vehicle to the PTT gas stations in the 
areas which are far from the natural gas pipeline and the main NGV gas stations.

  Pricing policy
  Pricing of CBG is pursuant to the pricing formula jointly determined in the CBG Purchase and Sales Agreement between 

the Company and PTT by referring to the main factors, such as prices of fuel oils, inflation rate and electricity charge and etc.

  Distribution and distribution channel
  The Company shall sell all of CBG produced from CBG plant in Mae Tang District, Chiang Mai to PTT only. The Company 

has entered into the contract to produce CBG for deliver and sale to PTT for a period of 15 years. PTT shall purchase all of 
CBG produced at the prices specified in the agreement to sell to the PTT gas stations which are located in areas closed to 
the Company’s plant.

  Procurement of product or service
 Production

  CBG production project of the Company uses gas production technology from Germany and gas conditioning technol-
ogy from the United States of America to produce high pressured biogas that it can be used as fuel for communications. The 
Company’s CBG production system has connected with the biogas pipe of pig farm of Mongkol and Sons Farm, which is 
located in the adjacent areas. Its production capacity is approximately 6 tons per day or approximately 2,160 tons per year. 
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  Environmental impacts
  The production of CBG from the plant in Mae Tang District, Chiang Mai is to make benefits from the recycle of waste or 

pig excrement, so it can entirely help reduce pollution and waste incurred from the pig farm which impact to the environment 
and the communities. In addition, the CBG project operation is not required to prepare the environmental impact assessment 
(EIA) report because it is a small and energy conservation related project and it does not cause damage to the environment.

 2.2) Petroleum Production Project (PPP)
  The Company is now investing in the Petroleum Production Project (PPP) in Sukhothai Province. The production process 

uses associated gas which is by-product from oil drilling from Burapa-A Oil Base of Siam Moeco Co., Ltd. (which is not the 
connected person of the Company) that obtains the petroleum concession in Burapa Base, Kongkrailas District, Sukhothai 
Province from the Ministry of Energy to transform into various petroleum products which can be used as fuels, such as 1) 
Compressed Natural Gas (CNG), 2) Liquefied Petroleum Gas (LPG) and Natural Gasoline Liquid (NGL). Total production 
capacity is approximately 19,681 tons per year, which consists of 12,036 tons per year for CNG, 6,300 tons per year for LPG 
and 1,345 tons per year for NGL. At present, the Company is now constructing the gas separation plant with investment cost 
approximately 620 million Baht. It is expected that it shall complete and start the production process during the second quarter 
of 2013.

 2.3) Business operation of the associated company – Bangchak Biofuel Co., Ltd. 
  Bangchak Biofuel has commenced its commercial operation in December 2009 and engages in business of production, 

distribution and sales of biodiesel which is liquefied fuel to be used as ingredient to mix with some part of diesel oil obtained 
from petroleum production process to produce various types of biodiesel fuels, i.e. Biodiesel B5 or B10 and etc.

  All of biodiesel products produced from Bangchak Biofuel are supplied within the country and most of them are supplied 
to BCP, its parent company, and the remaining portions shall be supplied to other oil traders. According to B100 Biodiesel 
purchase and sales contract between Bangchak Biofuel and BCP, BCP is obligated to purchase at least 60 percent of total 
biodiesel products produced by Bangchak Biofuel. While crude glycerin, a by-product of biodiesel production, shall be sold to 
the major traders both within and outside the country including the Company. At present, the plant has expanded its production 
capacity to the maximum level which equal to 360,000 liters per production day in order to respond to the increased demand 
of biodiesel with a by-product from biodiesel production process, crude glycerin (minimum 80% purity), approximately 36,000 
liters per production day which shall be used to produce the products in upstream industry of other chemical products apart 
from usage in food, medicine and cosmetics industry.  

	 	 Production	process:

134 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



    

(Unit: Million Baht)

Types	of	Income

Consolidated	Financial	Statements

2011 2012 Increase	(Decrease)

Amount % Amount % Amount %

Income	from	Sales

1.  Products in Energy and Petroleum Sector 687.31 69.65 473.06 55.59 (214.25) (31.17)

2.  Products in Industrial Sector  217.71 22.06 242.58 28.50 24.87 11.42

3.  Other Products 1/ 44.04 4.46 31.58 3.71 (12.46) (28.29)

4.  Services 8.53 0.86 64.60 7.59 56.07 657.37

Income	from	Sales	and	Services 957.59 97.05 811.82 95.39 (145.77) (15.22)

Other Income2/ 6.95 0.70 8.91 1.05 1.96 28.17

          Total 964.54 97.75 820.72 96.44 (143.82) (14.91)

Share of profit from investment in associate 22.21 2.25 30.31 3.56 8.10 36.48

            Total	Income 986.75 100.00 851.03 100.00 (135.72) (13.75)

Remarks : 1/  Including income from exporting Crude Glycerin and others.

2/  Including commission from sales and services, interest income, profit/loss from exchange rate, profit from selling 
assets and others.  In 2012, Income Category was changed by separating Income from Services from Other Income.  
Consequently,  the 2011 Incomes were categorized as same as 2012.

Income Structure
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Industrial and Competitive Conditions

Industrial Conditions
The Company engages in business of import and distribution of chemicals and equipment used in various industries. Most of the 

Company’s products are sold to the customers in the group of oil refinery, off-shore natural gas exploration & production and upstream 
petrochemicals. Moreover, the Company is now investing in the renewable energy industry project concerning the production of  
compressed bio-methane gas (CBG) to be used as vehicle fuel to replace natural gas for vehicles (NGV) and it is also under the  
construction of petroleum production plant to produce compressed natural gas (CNG), liquefied petroleum gas (LPG) and natural gasoline 
(NGL). Therefore, the Company’s business operation directly relates to the growth of such industries.  

Energy Situation in Thailand 2012 (Preliminary)

(Source: Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy)

Energy	Production

Energy production in 2012 was 77,077 kilo ton of oil equivalent (ktoe), an increase of 7.1% from the previous year.  Commercial  
energy production contributed 70.7% of the total energy production and renewable energy & other energy contributed 29.3%.

Energy	Production

Quantity
(ktoe)

Growth
(%)

2010 2011 2012P 2011 2012P

Energy Production 72,144 71,960 77,077 (0.3) 7.1

• Commercial Energy 49,613 50,161 54,508 1.1 8.7

- Crude Oil 7,641 6,859 7,411 (10.2) 8.1

- Lignite 4,966 5,992 4,801 20.7 (19.9)

- Natural Gas 31,407 31,310 35,836 (0.3) 14.5

- Condensate 4,368 4,183 4,430 (4.2) 5.9

- Hydro and Others * 1,231 1,817 2,030 47.6 11.7

• Renewable Energy ** 6,249 6,623 7,825 6.0 18.2

• Traditional RE *** 14,882 14,045 13,245 (5.6) (5.7)

• Biofuel 834 919 1,261 10.2 37.2

• Others 566 212 238 (62.5) 12.3
 
*  Others include geothermal, solar cell and wind power.
**  Including solar, fuel wood, charcoal, paddy husk, bagasse, agricultural waste, MSW and biogas.
***  Including fuel wood, charcoal, paddy husk and agricultural waste.

Petroleum	Products	Production

There are presently 8 refineries in Thailand with total capacity of 1,094,500 barrel per day (bpd).  Moreover, 6 natural gas 
separation plants of totaling 2,660 MMscfd, and one small size for LPG plant gas processing unit of totaling 120 MMscfd.  In 2012, 
the total petroleum products production from refineries comprising diesel, LPG, gasoline, jet fuel, fuel oil and kerosene sharing of 
46.3%, 15.6% 14.7% 12.6% 10.3% and 0.2% respectively.
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Energy	Consumption

Thailand’s final energy consumption in 2012 was 73,316 ktoe, an increase of 3.9% from the previous year.  The total value 
of final energy consumption was 1,798 billion Baht.  Commercial energy consumption was shared 81.8% of the total final energy 
consumption while the rest 7.7% and 10.5% was renewable energy and traditional renewable energy.

Final	Energy	Consumption

Quantity
(ktoe)

Growth
(%)

2010 2011 2012P 2011 2012P

Final Energy Consumption 70,248 70,562 73,316 0.4 3.9

• Commercial Energy 56,829 57,424 59,956 1.1 4.4

- Petroleum Products 32,096 33,067 35,187 3.3 6.4

- Electricity 12,724 12,672 13,861 (0.4) 9.4

- Coal / Lignite 8,240 7,201 5,794 (12.6) (19.5)

- Natural Gas 3,769 4,485 5,114 19.0 14.0

• Renewable Energy 4,534 4,556 5,635 0.5 23.7

• Traditional RE 8,885 8,582 7,725 (3.4) (10.0)

For final energy consumption by economic sector, the greatest share of 36.7% was from energy consumed in industrial  
sector, followed by transportation sector, residential sector, commercial sector and agricultural sector shared 35.8%, 15.1%, 7.2% 
and 5.2% respectively.

Final	Energy	Consumption	by	Economic	Sector

Quantity
(ktoe)

Growth
(%)

2010 2011 2012P 2011 2012P

1. Agriculture 3,499 3,686 3,790 5.3 2.8

2. Industry 25,571 26,910 26,910 (2.8) 8.3

3. Residential 10,963 11,040 11,083 0.7 0.4

4. Commercial 5,621 5,511 5,303 (2.0) (3.8)

5. Transportation 24,594 25,469 26,230 3.6 3.0

Total 70,248 70,562 73,316 0.4 3.9

 * Including manufacturing (26,673 ktoe), mining (117 ktoe) and construction (120 ktoe).
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For fuel consumption for electricity generation in 2012, natural gas was mainly consumed shared 63.8% of the total fuel consump-
tion of electric generation, followed by coal/lignite 27.7%, fuel oil & diesel 1.6% and the rest was renewable energy & other energy 
(paddy husk, bagasse, agricultural waste, MSW, biogas, black liquor and residual gas from production processes) shared 6.9%.

Import	of	Energy

Total energy imported in 2012 was 69,733 ktoe, an increase of 8.2% from the previous year, almost energy imported was 
commercial energy shared 99.9% of the total energy imported and the rest 0.1% was renewable energy.

Import	of	Energy

Quantity
(ktoe)

Growth
(%)

2010 2011 2012P 2011 2012P

Import of Energy 65,113 64,473 69,733 (1.0) 8.2

• Commercial Energy 65,052 64,394 69,638 (1.0) 8.1

-  Crude Oil 40,734 39,637 42,992 (2.7) 8.5

-  Coal 10,669 10,402 11,640 (2.5) 11.9

-  Petroleum Products 161 2,071 2,663 1,186.3 28.6

-  Natural Gas 11,385 9,744 9,910 (14.4) 1.7

-  Condensate 1,482 1,630 1,499 10.0 (8.0)

-  Electricity 621 910 934 46.5 2.6

• Traditional RE * 61 79 95 29.5 20.3

 * Including fuel wood and charcoal.

Export	of	Energy

Total energy exported in 2012 was 12,842 ktoe, an increase of 14.7% from the previous year, almost energy exported was 
commercial energy shared 98.1% of the total energy exported and the rest 1.9% was renewable energy.

Export	of	Energy
Quantity
(ktoe)

Growth
(%)

2010 2011 2012P 2011 2012P

Export of Energy 12,097 11,195 12,842 (7.5) 14.7

• Commercial Energy 12,052 11,078 12,599 (8.1) 13.7

-  Petroleum Products 10,327 9,142 10,112 (11.5) 10.6

-  Crude Oil 1,471 1,637 2,125 11.3 29.8

-  Electricity 138 140 127 1.4 (9.3)

-  Natural Gasoline 103 155 228 50.5 47.1

-  Coal 13 4 7 (69.2) 75.0

• Traditional RE * 9 13 18 44.4 38.5

• Biofuel** 36 104 225 188.9 116.3
  * Including charcoal.
 ** Including ethanol and biodiesel.
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Alternative	Energy	Consumption	Situation

The rapidly increase in oil price has certainly caused the country’s supply on alternative energy to replace oil.  The government 
has implemented measures and policy to promote the continuously increase of alternative energy consumption, especially alterna-
tive energy which can be produced in the country comprising solar energy, wind energy, hydro energy, biomass, biogas, MSW, 
and biofuel (ethanol and biodiesel).  By the year 2012, Thailand’s alternative energy consumption was 7,292 ktoe, an increase of 
14.3% from the previous year.  Of this amount, alternative energy consumption as electricity energy, thermal energy, and biofuel 
(ethanol and biodiesel) shared 9.9% of the total final energy consumption.

Energy	Consumption

Quantity
(ktoe)

Growth
(%)

2553 2554 2555P 2555P

1. Electricity *
    (Solar, Wind, Hydro, Biomass, MSW and Biogas) 304 372 455 22.3

2. Heat **
    (Solar, Biomass, MSW and Biogas) 4,443 5,129 5,718 11.5

3. Biofuel 804 878 1,119 27.4

  - Ethanol 329 331 364 10.0

  - Biodiesel 475 547 755 38.0

Total 5,551 6,379 7,292 14.3

   * Excluding private generation for own use (off grid).
 ** Including fuel consumption of private generation for own use (off grid). 

Competition

There are many business operators who have engaged in business of import and distribution of chemical products and  
equipment because there are various chemicals for various industries. Each business operator has different expertise. The Company 
has an expertise on distribution of chemicals and products for oil refineries, gas separation plant and petrochemicals industries. 
Competition in this industrial group is not harsh when compared with other industries because the operators in this field have to 
be the specialized experts and must have good experienced sales team who can provide suggestions, advices and after-sale-
services to the customers. Additionally, new comers may find that it is quite difficult to enter in this field of business because they 
need to have long term relationship with the customers and a lot of investments when compared with supply of chemicals and 
equipment to general industries. 

It is quite complicated to identify market share of the Company by industry groups because there are a lot of chemicals and 
equipment suppliers and range of their supplied products are so vast. Anyway, the Company has readiness to compete with other 
distributors because the Company has experiences and the specialized sales team to sell chemicals and equipment for large 
infrastructure industries and the products sold have good quality and standards in world class level with after-sales-service. In 
addition, the Company always has good relationship with the customers, so we are trusted by the customers for a long time.

Competitive	strategies	

The Company has experiences and skills on distribution of chemicals and equipment for various industries and most of them 
are infrastructure industries of the country. During over 15 years of business operations, the Company has always developed and 
increased type of products supplied to meet the increased and diversified demand of the customers. The competitive strategies 
of the Company are to focus on strengthening long term satisfaction and relationship with the customers. Our marketing and 
 competitive strategies are as follows:

1. Supply good quality products which are corresponding to the customers’ need both on quantity and quality from the worlds’ 
leading manufacturers with Certificate of Acceptance (COA).   Products shall be tested and controlled to ensure their quality 
and standards by the Company’s team and the third party’s surveyor so that the products shall be strictly conformed to the 
specified standards, therefore the Company can guarantee quality and standards of the products sold.

2. Always keep the customer satisfied with regards to products and services provided. The Company studies tendency of the 
product’s markets continually to seek and select new products which can respond to the needs of the customer in each group 
of industry. In addition, the Company keeps contacting, strengthening good relationship and taking care of the customers 
continually to ensure that the products can be offered correspondingly to the demand and schedule of the customers. The 
Company also has after-sales-service process to acknowledge problems and provide corrective solutions to prevent any 
reoccurrence of such problem, which can lead to sustainable satisfaction to the customers in the long term.
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3. Emphasize on complete and on time delivery of products, as well as safety transportation by hiring the specialized transportation 
company for maximum efficiency and avoidance of any potential accident from transportation. This practice can reduce cost 
on procurement of trucks and administration and management costs of transportation personnel.

4. Fix price properly and flexibly pursuant to pricing conditions in each market. As most of the products sold by the Company are 
by-product from crude oil refinery and petrochemical processes, so their pricing mechanism have been defined and varied 
by condition of oil and petrochemical prices. Hence, pricing has to be fixed with flexibility, appropriateness and competitively 
and at the same time their margin must be adequately maintained to support the selling and administrative expenses and 
other operations. The Company regularly follows up prices of the relevant products in the world market, so that prices of its 
products can be fixed appropriately and effectively corresponding to the world market. Pricing and margin shall be based on 
qualifications and competitiveness of product in each product group.

5. Focus on sale directly to customers in main industries in large volume and on continued basis by sales teams who have ex-
periences and knowledge on products who shall contact and provide details on products correspondingly to the customers’ 
demand as well as provide consultancy and after sales services which can increase satisfaction, sales income and good 
image to the Company as the keen expert on this business.

Industrial	and	Competitive	Trends

The competition on business of import and distribution of chemicals and equipment in the large infrastructure industries, such 
as oil refinery, petrochemical industry and large power plants is not intense because the operator must have specialized knowledge 
and good relationship with the customers and it is a business which required a lot of investments. The traders tend to compete by 
adding value to the products supplied by increasing consultancy and recommendation services including finding new products 
which can increase value and reduce costs to the customers.

However, these business operators might encounter problems concerning with policies on request for construction of new 
plant which requires to have the environment and health impact assessment. This issue may take time to consider and it can impact 
the Company and the competitors who are traders on import and distribution of chemicals related to oil refinery and infrastructure 
industries. 
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Risk Factors

At present, the Company is engaging in the business of import and distribution of the products and the investment in the renewable 
energy industry. The Company’s associated company is engaging in the business of manufacturing, distribution and sale of biodiesel. 
The Company has risks relating to each business operation, like any general risks which may occur to all type of businesses. Details of 
the material risks are as follows:   

1 Risks Relating to Operations
1.1	 Risks	from	engaging	in	business	of	import	and	distribution	of	the	products		

	 •	 Risks	from	Highly	Dependent	on	Major	Customers
  The Company engages in business of import and distribution of chemicals and equipments used in the key industries, 

such as the gas separation plant, the oil refinery and the petrochemical plants and most of them are the national  
infrastructure manufacturers. Incomes from sales to the first 3 major customers of the Company were 46.71 percent, 
44.78 percent and 36.40 percent of total sales and services income in 2010, 2011 and 2012 respectively.  

  Nature of business of most of the major customers can be divided into many business groups and demand of 
products of each group is diversified. The Company has separated process on orders dealing and negotiation with 
each business group. Ratio of  combined sales income from each major customer in each business was rather high 
when comparing with the Company’s overall sales income. When considering ratio of sales of major customers in each 
year during the past three years, it can be seen that sales to one major customer in 2010 was more than 30 percent of 
total sales and services income, but in 2011 and 2012, none of sales to any customer was more than 30 percent of the 
Company’s total sales and services income. 

  The Company may have risks from dependent on major customers in some certain extent. However, when considering 
about demand of major customers which requires to use the Company’s products on continued basis and some type of 
products are essential for their manufacturing process and because the Company is a distributor of the well-known and 
biggest manufacturers in foreign country which has been trusted by the customers, so the demands for such products 
have been obtained consistently and continually. 

  The Company has good relationship with such customers for many years and apart from selling various products 
and equipment, the Company’s experienced sales teams who are knowledgeable in this field of business have also  
provided relevant consultancy service including after-sales-services. The Company has conducted the customer satisfaction 
survey to improve the services constantly. Moreover, the Company also provides suggestions and jointly plans with the 
customers to increase efficiency of services rendering as well as fully complies with the rules, criteria and requirements 
of the customers, so the Company is trusted by the customers all along. Besides, the Company has a policy to find new 
and additional customers to reduce too much dependence on any customers. 

	 •	 Risks	from	Changes	in	Costs	of	Goods	
  Most of the chemical products distributed by the Company are the products of petrochemical industries of which 

their prices are fluctuated with prices of crude oil in the world’s markets and the petrochemical industrial conditions 
which have been changed in cycle. Such conditions make the Company has risks on cost of goods which might have 
unavoidably impact to margin of the Company. 

  Most of the Company’s costs are cost of goods. The Company keeps tracking the movement of the chemical product 
prices both in the country and overseas, as well as tendency of crude oil prices in the world market constantly in order 
to prepare itself for changes in cost of goods and to conduct sales and inventory management plan effectively.

  However, such risks from changes in product prices in the world market can be reduced to some certain levels, 
because most of the Company’s customers are in the petroleum and petrochemical business, so they have good and 
thorough understandings about the conditions, trends and cycle of the raw materials prices. Hence, the Company 
has flexibility in fixing the selling prices of products if there is a change in the factors which can have impact to such  
product prices. Moreover, most of the products ordered or imported for distribution already have purchase orders from 
the customers or they are products with the annual purchase and sales contract and purchased prices have already 
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been fixed. There are only small amount of products or some certain types of products which are kept in the stock pend-
ing for purchase order from the customers or for mainly supply to the retail customers.   

	 •	 Risks	from	Dependent	on	Principal	Manufacturers
  Nature of business operation of the Company is to import and distribute chemical products and equipment used 

in various industrial plants. The Company is a distributor of 3 principal manufacturers: 
1)  UOP LLC which is a large company in the USA that provides the state-of-the-art technology for businesses of 

the refinery, natural gas separation, petrochemicals and essential manufacturing industries for more than 90 
years. The Company is a distributor of UOP LLC since 1995; 

2)  PALL Corporation which is a company in the USA and it is the world’s largest and most well-known manufacturer 
of products concerning with the filtration, separation and purification. The Company is a distributor of PALL 
Corporation since June 1996, and 

3)  TOC Glycol Co., Ltd. which is a subsidiary of PTT Chemicals Public Co., Ltd. The Company is a distributor of 
TOC Glycol Co., Ltd since 2006 and the products distributed are Monoethylene Glycol (MEG) and Diethylene 
Glycol (DEG) that are used in the painting and solvent industry, textile industry and the plastic pellets, bottles 
and resins manufacturing plants.

  In 2010-2012, total purchase orders that the Company placed with such 3 principal manufacturers were approximately 
59.98 percent, 69.53 percent and 64.72 percent of total purchase orders respectively. The remaining purchase orders 
were placed with the other smaller manufacturers or several small importers. The Company has risk from dependent 
on such principal manufacturer. Particularly, since such manufacturer is one of the world’s largest companies, so the 
Company has quite a low bargaining power with such manufacturer.  

  The Company has been appointed to be a distributor of products and equipment of such principal manufacturers 
and most of such distribution contracts has the term of approximately 1-3 years with clearly conditions on the contract 
renewal. Nonetheless, the Company may have risk if such counterparty does not renew the contract or terminates the 
contract upon the expiry term which can make the Company loses income from being the distributors of such products.   

  However, the Company is a distributor of those principal manufacturers, i.e. UOP LLC and PALL Corporation  
continually for more than 16 years and 17 years respectively and is a distributor of TOC Glycol Co., Ltd. for approximately 
6 years. During all those years, the Company can keep good relationship and has been trusted by those companies 
continually. The Company has a tendency to increase order from such manufacturers in proportion to the growth of sales 
amount of the Company. Therefore, the Company is confident that the distribution contract shall be renewed continually 
in the future. Moreover, the Company did not have any historical record for unable to renew contract with such principal 
manufacturers at all. 

1.2	 Risks	from	Manufacturing	of	Compressed	Bio-methane	Gas	(CBG)

  Currently, the Company is operating the Compressed Bio-methane Gas (CBG) Project and the first CBG project is located 
in Mae Tang District, Chiang Mai. This project produces CBG from pig excrement obtained from the pig farm which is located 
in the same area of the leased land of the CBC Project. Its commercial operation has started in January 2013 and all of CBG 
produced from the plant has been solely sold to PTT Public Company Limited to be further resold to the PTT gas stations in 
the nearby areas of the Company’s plant. The Company may have risks from such business operation as follows:  
•	 Risks	relating	to	raw	materials
  As pig excrement shall be used as the main raw material for CBG production process, therefore in order to 

procure such raw material, the Company has executed an agreement with Mongkol and Sons Farm, the landlord of the 
Company leased land, on procurement arrangement of all pig excrement from its farm. Moreover, apart from having the 
pig farm which is located in the project site, Mongkol and Sons farm also has another pig farm which is approximately 
60 kilometers far from the project site. This second farm shall be a reserve resource of raw material in case there is a 
circumstance which makes the amount of pig excrement from the farm located in the project site is inadequate for the 
production needs.   

  However, the Company may have risks from shortage of raw materials, in case of epidemic in the pig farm or any 
other force majeure events. Therefore, the Company has conducted a study on usage of alternative raw materials to 
be used in the project, such as chicken excrement and energy crops i.e. cornstalk and grass for feeding elephant as 
contingency plan in case of shortage of raw material which may be incurred in the future. Usage of such alternative raw 
materials may lead to higher cost of production and may result in reduction of investment return of the Company. 
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	 •	 Risks	from	not	having	land	of	its	own
  The Company did not invest in purchasing land for operation of CBG production project. Instead, the Company 

has entered into a long term land lease agreement for 18 years (August 1, 2011-July 31, 2029) with Mongkol and Sons 
Farm to be used as the site for the project as well as the plant building and the production equipment. Therefore, the 
Company may have risk from prematurely termination of agreement by the counterparty, which can cause damage to 
the Company and can cause the investment rate of return to be unable to achieve the target as per estimated. 

  The Company’s agreement may be prematurely terminated due to the following cases: breach of payment, default 
of lease payment, failure to rectify cause of default or being adjudged bankrupt by the court and etc. However, the 
lease fee under the agreement in each year, including the adjustment of lease fee in each period of time is not high. 
Additionally, the Company has to normally and strictly comply with the conditions stated in the agreement, for instance, 
an agreement on usage of the property for business operation of the production project, maintenance and improvement 
of the leased property to be always in good condition throughout the lease period, usage of the leased property rightly 
pursuant to the law, so the opportunity that the Company is unable to comply with the agreement and is prematurely 
terminated is very improbable.  

	 •	 Risks	from	the		accidents	within	the	project
  The products of the project are inflammable and have high risks for causing grave dangers which may cause severe 

impact to the project and the nearby communities, for instance gas leakage or fire accidents. These accidents may be 
caused by the defect in the design or installation of the gas production and storage system, failure of safety equipment 
and lack of the right knowledge and understanding from the relevant personnel. 

  However, the biogas production systems, including the piping, the connecting point and the safety systems of the 
CBG Project have been correctly designed pursuant to the engineering principles and safety standards on operations. 
The project also uses the safety equipment for the biogas system to prevent and reduce the accident and to maintain the 
efficiency of the system. Besides, the Company has trained and educated its personnel whose works are relevant to the 
production process to have knowledge and understanding pursuant to the engineering principles and safety standards 
to prevent risks which may occur to the project and may have impact to the nearby communities. 

  In addition, in order to prevent the damages which may arise from such risks, the Company plans to enter into the 
all risk insurance policy by specifying the conditions that they must cover all damages of the assets, the Company’s 
personnel and the third parties. At present, it is under the negotiation process with the leading insurance company. 

1.3	 Risks	from	Business	Operations	of	the	Associated	Company

  The Company has invested in Bangchak Biofuel Company Limited (“Bangchak Biofuel”) with the shareholding ratio of 
30%. It is the Company’s associated company and its commercial operation has been commenced since December 2009. 
Net profit of Bangchak Biofuel was 252.29 million Baht, 74.22 million Baht and 101.03 million Baht in 2010, 2011 and 2012 
respectively. The Company realized profit/loss sharing from the investments in Bangchak Biofuel during such period at 75.72 
million Baht, 22.21 million Baht and 30.31 million Baht respectively.

  However, the Company may have risk from the performance of Bangchak Biofuel and such performance shall have 
direct impact to the net profit and the financial statement of the Company. Income from profit/loss sharing from such invest-
ments shall not be recorded as any costs in profit and loss statement of the Company and it is not subject to any calculation 
for corporate income tax.

  Therefore, if Bangchak Biofuel has good performance, it can make the Company realize more profits from investments 
and subsequently can increase its net profit. On the other hand, poor or loss performance of Bangchak Biofuel can impact 
and reduce net profit of the Company as well.     

  Risks from business operation of Bangchak Biofuel can be summarized as follows:

•	 Risks	from	Fluctuation	of	Amount	and	Price	of	Raw	Materials
  Since the production of biodiesel still mainly depends on crude palm oil and the prices crude palm oil are fluctuated 

pursuant to the demand and supply of the market. The imbalance of demand and supply shall have impact to stability 
of the crude palm oil prices and it may impact the biodiesel production cost. If the biodiesel production cost is high, it 
can obstruct the development and promotion on usage of alternative energy. In addition, the government has postponed 
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its policy to enforce compulsory use of B5 Biodiesel (normal high speed diesel mixed with biodiesel (B100) at the rate 
of 5 percent instead of total diesel oil) instead of B3-B4 Biodiesel (normal high speed diesel oil mixed with biodiesel 
(B100) at the rate of 3-4 percent instead of total diesel oil) from January 1, 2011 to January 1, 2012. Mandatory policy on  
mixing higher proportion of biodiesel in diesel oil shall lead to the demand of B100 Biodiesel of approximately 2.5-3 million 
 liters per day, or accounting for crude palm oil of 1 million ton per year, which is more than the previous crude palm oil 
demand amount which was approximately at 300,000-400,000 tons per day.  

  Bangchak Biofuel is aware of the risk from the fluctuation price of crude palm oil which is main cost for bio-diesel 
production. Thus, in order to reduce the risk from fluctuation of the amount of raw materials, it has selected more than 30 
good quality and credible manufacturers as its trading partners in order to diversify risks on raw materials procurement. 
 Additionally, it has executed a long term contract (3 years) for purchase and sales of crude palm oil with some of major 
suppliers with agreed amount in each contract and criteria of purchase price shall be referred to market prices of crude 
palm oil market. Moreover, Bangchak Petroleum Public Company Limited has initiated the project to change the abandoned 
 orange orchards into the palm oil plantation. For the initial period, it leased 1,200 rais of land in Nakhon Nayok to conduct 
the experiment and the study on planation of palm oil.

  Nonetheless, even though the biodiesel refinery plant of Bangchak Biofuel currently uses only palm oil as its raw 
material, but in the future it plans to slightly modify its refinery plant to support other energy plants, especially Jatropha 
cuscus, which does not coagulate, so it shall be suitable to produce biodiesel to export to cold weather countries if the 
results from research study proves that it is worthwhile and business viability.

 	 •	 Risks	from	Dependent	on	Major	Customers
  At present, most of biodiesel products are supplied to Bangchak Petroleum Public Company Limited (“BCP”), a 

parent company of Bangchak Biofuel (BCP holds 70 percent of shares in Bangchak Biofuel). According to B100 Biodiesel 
purchase and sales contract between Bangchak Biofuel and BCP, BCP is obligated to purchase at least 60 percent of 
total B100 Biodiesel produced by Bangchak Biofuel for a period of 8 years (until 2017) at normal purchase price and 
term of conditions. The remaining portions shall be supplied to other oil traders.

  Bangchak Biofuel may have risk from dependent on a major customer (BCP). However, the opportunity to lose 
such primary customer is very unlikely because BCP is a parent company and a founder of Bangchak Biofuel pursuant 
to alternative energy development project which specified that Bangchak Biofuel shall be the manufacturer and shall 
supply B100 Biodiesel as the feedstock to BCP to produce biodiesel fuel. In addition, Bangchak Biofuel is also capable 
to sell biodiesel products to other customers who are the major oil companies.   

	 •	 Risk	from	Changes	in	Government	Policy
  At present, the government sectors encourage the production and usage of biodiesel instead of diesel fuel with  

objectives to reduce the import of fuel from foreign countries, to increase energy stability and to support usage of alternative 
 energy from plants which are the domestic productivity. Many measures have been set up to assist and support the 
biodiesel manufacturers, for instance, support on raw materials or increasing oil palm plantation areas, support biodiesel 
manufacturers pursuant to the privileges and benefits of the Board of Investment (BOI); mandatory usage of biodiesel 
(B100) to mix with high speed diesel fuel; prescription of the referenced selling prices of biodiesel; creating biodiesel 
markets by using taxing measures so that the retail prices of biodiesel shall be lower than the diesel fuel; prescription 
of characteristics and quality of biodiesel to enhance confidence of consumers, as well as fixing compensation rate to 
be obtained from the oil fund because biodiesel prices produced shall be higher than the ex. refinery price of normal 
diesel fuel. 

  However in the future, if the government sectors change the policy on support of production and usage of biodiesel, 
the biodiesel manufacturers may have been impacted and their return of the investment may be not as per estimated or 
it may be reduced or not worth the investment. Anyhow, the opportunity that the government sectors may revoke such 
biodiesel supporting policy is very rare because the alternative energy development is regarded as the main energy 
development strategy of Thailand. This strategy can strengthen the national energy stability by distributing risks and 
preventing the energy costs of the country from solely binding with the petroleum prices which consequently shall be 
beneficial and can contribute to sustainable growth of the country’s economy.
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	 •	 Risk	from	Reduction	of	Demand	of	Diesel	Fuel
  Since biodiesel products of Bangchak Biofuel is used as mixing component with diesel fuel in various proportions, 

therefore, demand of biodiesel is up to the usage demand of diesel fuel in the market, which depends on economic 
growth of the country, demand on vehicle usage, tendency on diesel fuel prices and other fuels including the growth 
and substitution of energy usage in various forms. If demand of diesel fuel changes from the forecasted amount, it may 
have an impact to the supply of biodiesel and income of Bangchak Biofuel.

  Bangchak Biofuel always follows up the economic conditions, market status and trends concerning fuel and other 
energy industries as well as the domestic demand of energy both in short term and long term, so that it can adapt itself 
to the changing situations which may have impact to business operations in the future.

2. Financial Risks
2.1	 Risks	Relating	to	Foreign	Exchange	Rates

  Most of the chemicals and equipment distributed by the Company have been ordered and imported from foreign  
countries of which most of them are denominated in US Dollar. During 2010-2012, the Company has imported the products 
from foreign countries amounting to 570.35 million Baht, 509.70 million Baht and 389.54 million Baht respectively or accounting 
to 84.69 percent, 71.33 percent and 54.70 percent of total orders amount respectively. On the other hand, most of products 
are sold within the country and incomes are largely denominated in Baht, therefore, the Company is exposed to fluctuation 
risk from the exchange rates. Higher appreciation of US dollar shall increase the products purchasing cost of the Company.  

  However, the Company has a policy to reduce the risk relating to the exchange rates which may have impact to  
performance of the Company by entering into the currency forward contract with the financial institutes and the term of such 
contract is approximately 1-6 months to cover each purchase order period. The Company enters into such currency forward 
contract with objectives to reduce risks from exchange rate only and the Company does not have a policy to exploit benefits 
from exchange rate. However, if some products are ordered without execution of the currency forward contract, the Company 
shall monitor the movement of foreign exchange rate closely instead. In addition, the purchase order period and the pay-
ment period is not far from each other, so it is expected that the Company shall not have any impact form the change in the 
foreign exchange rate. Furthermore, for sales to some major customers with high value, the Company and such customers 
can negotiate and denominate purchasing and selling price in foreign currency, mostly in US Dollar, so this practice can help 
reducing risk from exchange rate for some certain extents.

  For the past periods, the Company has been slightly impacted from the exchange rate, for example in 2010, the Company 
gained profits from the exchange rates equaled to 3.07 million Baht, but in 2011, the Company lost 1.19 million Baht and in 
2012, the Company lost from exchange rates at 0.20 million Baht or accounting for the profit (loss) when compared with the 
total sales and services income of 0.40 percent, (0.09 percent) and (0.02 percent) of total sales and services income in 2010, 
2011 and 2012 respectively.  

2.2	 Risks	from	a	large	increment	of	loan	

  The Company borrowed a large amount of money (approximately 414 million Baht) to invest in the Petroleum Production 
Project (PPP) in Sukhothai province. Such loan caused total liabilities of the Company to greatly increase. As at December 31, 
2012, the Company has the total outstanding loans with the financial institutes (long-term loan, overdraft and short-term loan) 
amounting to 226.91 million Baht and the total liability amounting to 379.55 million Baht. At the same time, the equity base 
of the Company has also increased from the rights offering of ordinary shares to the existing shareholders (RO) amounting 
to 39.7 million shares, at par value of 0.50 Baht with offering price of 3 Baht per share, so total values are approximately 119 
million Baht. Therefore, the shareholding proportion as at December 31, 2012 has been increased to 639.41 million Baht. So 
debt to equity ratio (D/E Ratio) equaled to 0.59 times.  

  Furthermore, within January 2013, the Company’s equity base shall be increased from the public offering (PO) of  
ordinary shares amounting to 24.3 million shares, at par value of 0.50 Baht with offering price of 7.90 Baht per share. There-
fore, the shareholding proportion has been increased to approximately 191.97 million Baht (the shareholders’ proportion as 
at December 31, 2012: 639.41 million Baht + 191.97 million Baht).
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  The Company expected that such increased loan shall not make the Company’s debt to equity ratio (D/E Ratio) increase 
more than the rate specified the banks in the conditions of the loan agreements which specified that the Company must maintain 
the D/E Ratio to be not more than 2.0 times. The reason was that the D/E Ratio of Company was rather low. As at December 
31, 2012, D/E Ratio equals to 0.59 time. In addition, in order to operate this project, the Company has raised a large amount 
of funds, both from the rights offering of ordinary shares to the existing shareholders and the public offering. The Company 
expected that after the increase of share capital increase and the amount of this loan, D/E Ratio of the Company shall still be 
lower than 1.0 time. 

  Moreover, the loan repayment, both the principal and the interest in the future shall not make debt service covered ratio 
(DSCR) of the Company lower than the rate specified in the conditions of the loan agreements which stated that DSCR must 
be maintained to be not lower than 1.2 time and 2.0 times for the loan from 2 commercial banks. As at December 31, 2012, 
The Company’s DSCR was 11.68 time. In the future, the loan repayment burden of the Company shall be increased due to 
such loan amount, but it is expected that with the continued good profitability, the Company can maintain such financial ratio 
to be lower than the ratio specified by the banks. 

  However, the Company shall have risk from the interest rate in the market which may be increased in the future. Since 
the interest rate of this loan is based on floating interest rate by referencing to MLR rate of the lending banks (the agreed 
interest rate is lower than MLR rate of the lending banks). Therefore, if in the future, the bank increases such interest rate, it 
shall impact the financial costs and the overall performance of the Company in the future. 

  Besides, the financial liquidity of the Company may be decreased as the Company is obligated to make repayment for 
a large amount of the loan for the PPP. The estimated repayment for this loan (principal) is approximately 104 million Baht per 
year for the period of 4 years. However, since this loan has the grace period for 1 year, so the principal repayment of the loan 
shall be commenced after the Company has the commercially income from this project and the Company also has income 
from conducting business of import, distribution and selling of CBG gas including income from dividend from the associated 
company on continued basis, so such principal repayment shall not have any impact to the normal business operation of the 
Company.

3.   Risk from Investment in the New Project (Petroleum Production Project: PPP)
The Company is now operating the petroleum production project which is a new investment project with total investment cost 

of approximately 620 million Baht. At present, it is under the construction phase and it is expected that it shall be completed and 
can start the commercial operation within the 2nd quarter of 2013. The Company has risks from investment and operation in such 
project as follows:

• Risk from unable to commence the project or the project is delay from the scheduled plan
• Risk from successful operation of the project
• Risk from dependent on raw material from one manufacturer.
• Risk from dependent on a few major customers
• Risk from the change in policy of the government
• Risk from not having the land of its own
• Risk from accident within the project 

1.	 Risk	from	unable	to	commence	the	project	or	the	project	is	delay	from	the	scheduled	plan

  The pre-operation processes of the petroleum production plant are very complicated, for instance before the commencement 
 of the plant construction, it is required to undertake the works related to a large group of people and to request for an  
approval from the relevant government agencies. In addition, the construction processes needs to have the high potential and 
experienced contractors, the labor acquisition and the installation of all machinery and equipment within the project. Moreover, 
after the construction has been completed, the Company needs to obtain the plant operation license (RorNgor. 4) before the 
commercial run can be started. Such processes involve many parties and it may delay the commencement of the production 
 from the specified schedule which may impact to the Company’s operations and the expected investment rate of return.
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  In addition, since the petroleum production project is regarded as the project which may have impact to the communities 
with regards to quality of the environment, natural resources and health, so before the construction of the project can be 
commenced, the environmental impact assessment report (EIA) of the Company must be granted approval from the relevant 
government agencies pursuant to the announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment. In order to complete 
the EIA, the Company has conducted 2 public hearing sessions on March and June 2012 (The Company employed Vision 
E Consultant Company Limited to take responsibility for this matter). The Company did not have any complaint or objections 
from the nearby communities and the Company submitted the EIA report to the Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning (ONEP) on August 20, 2012 and the Company also has sent the additional document to ONEP on  
November 21, 2012. It is expected that such report can be approved around January 2013 then the Company shall further 
start the plant construction phase. 

  The Company realized about such risks and put emphasis on every procedure so that the project can be started as per 
the scheduled plan. The Company has selected the skilled and experienced contractor for the plant construction and such 
contractor must be responsible for the construction, procurement and installation of all machinery and equipment within the 
project and must also be responsible for the quality of work, work submission and commissioning test of the system before 
submission the project to the Company.

  Moreover, for the part concerning the request for the plant operation license (Ror. Ngor. 4), the Company planned to 
reduce the risk or avoid the risk from unable to receive such license or delayed receipt of the license since the design steps 
and the selection of the qualified, experienced and reliable contractor. The Company also placed importance on the opera-
tions concerning the request for approval of EIA report which is one of the conditions on acquiring the license. Besides, the 
Company studied and requested for recommendations from the relevant entities closely and carefully.

2.	 Risk	from	successful	operation	of	the	project

  The petroleum production plant project is a new project that the Company does not have any experience before and 
it requires to use the advance production technology like that of the large manufacturers of the country to transform the  
associated gas into various kinds of alternative energy, such as compressed natural gas (CNG), liquefied petroleum gas (LPG) 
and natural gasoline liquid (NGL). Some part of the successes of the project comes from the personnel who have adequately 
knowledge, capability and specific skills to run this project for maximum efficiency.

  The Company realized about such risk by employing the personnel who have specific skills on petroleum production plant 
as the Project Director and it is now preparing to recruit about 10 more operation personnel which is adequately to oversee 
and control the system. However, according to the engineering design, it stated that the specifications of the production  
machinery must be of high technology which does not greatly rely on the operators, so the system can be operated effectively 
under the supervision of a few operators and site supervisors.  

3. Risk from dependent on raw material from one manufacturer.

  Main raw material used in the petroleum production process of this project is the associated gas, which is the by-product 
from the crude oil production process. The Company has entered into the contract to purchase such gas from Siam Moeco 
Ltd. (SML) and GS Caltex Corporation (GS Caltex) on the petroleum concession area from Burapa-A production platform only. 
The investment ratio of SML and GS Caltex in such concession is 70 percent and 30 percent respectively. Such petroleum 
concession has been granted from the Department of Natural Fuels, Ministry of Energy under the concession number 1/2547/67 
on the concession areas of L10/43 and L11/43. The term of such contract is 36 months and it can be renewed for 12 months 
each from the expiry date. Such contract does not have the minimum amount of gas that SML has to supply and does not 
guarantee of quality of gas to be supplied to the Company and it does not have any clear condition which specified that SML 
shall not supply the associated gas to other seller or SML shall not use the associated gas for other benefits.

  The Company may have risk if SML cannot supply the estimated raw materials in an adequate amount for the production 
which may make the Company encounter with the shortfall of raw materials or if the raw materials supplied do not have quality 
as per expected which may impact to the operations of the project.
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  Furthermore, the Company may have risk from the changing of associated gas price because usage of associated gas is 
regarded as usage of benefit of the by-product of the petrochemicals production, which is the natural resource of the country. 
The determination of purchase and sales price of associated gas is required to have the approval from the Department 
of Natural Fuels because it shall impact the fee income of the public sectors to be occurred in the future. Therefore, if the 
price of the associated gas increases, it shall impact the cost of the main raw material, which consequently shall impact the 
performance of the Company. 

  However, when considering the risks about SML’s usage of the associated gas for its own benefits or for other benefits, 
such as gas separation or gas transformation, the possibility is very unlikely because the main business and specialization 
field of SML are the exploration and drilling crude oil which have already generated high returns. In addition, the separation 
and transformation of the associated gas need to have high investment and it may not worth the opportunity loss from using 
the investment money from the main business which can generate high returns.

		4.	 Risk	from	dependent	on	a	few	major	customers

  The Company shall supply CNG which is the main product and has the highest amount when compared with other products 
obtained from the production process to PTT Public Company Limited. According to the memorandum of understanding 
(MOU) of the CNG production project obtained from the crude oil production source for the transportation purpose (Sukhothai  
Province) that the Company has made with PTT on July 30, 2012, PTT expressed its intention to consider to purchase all of 
CNG produced by the Company from this project at the worthily and appropriated price for further resale purpose. The contract 
for purchase and sales of CNG from the project shall be mutually executed soon.  

  The production amount of LPG and NGL shall be lower than CNG and they are not a large amount when compared with 
the demand of the market. Presently, the Company is now negotiating with the potential purchasers who are in the group of 
the operators under Section 7 of Fuel Trade Act B.E. 2543 (A.D. 2000).

  The Company may have risk from dependent on one customer in case of selling of CNG or from having only a few  
customers in case of selling of three types of products because the Company may not have high bargaining power. In  
addition, natural gas is the product under the control of the government, so Company may not be able to truly specify its selling 
price. However, CNG is the popular alternative energy and the number of its usage is increasing continually each year and its 
demand is higher than the amount produced domestically that it has to be imported from the neighboring countries. Therefore, 
the Company is confident that PTT shall purchase CNG produced by the Company’s project under the appropriated and fair 
purchase price and pursuant to the CNG pricing formula that the Company and PTT jointly studied and specified together.

5.	 Risk	from	the	change	in	policy	of	the	government

  The prices of the products produced from the petroleum production plant are fluctuated pursuant to the world market 
prices. However, for the past period, the government has the policy to promote usage of natural gas as the alternative fuel 
for the transportation sector in order to reduce impact to the economic conditions due to the continued increasing prices of 
the crude oil and petroleum products in the world market, Other reasons were to reduce pollution to the environment and to 
support the energy strategy of the country which encouraged usage of fuel that can be produced from the domestic sources. 
The prices of natural gas sold in the country have been controlled by the public sectors continually and they are still below the 
prices of the world market and do not vary much. Hence, the entrepreneur cannot specify the sale price appropriately, fairly 
and consistent with the actual production cost. At the same time, if there is a change in the energy policy or the purchase price 
has been changed which do not consistent with the cost of the entrepreneur, it may impact income or cost of the project. 

  However, since the natural gas price structures within the country do not reflect the actual cost, so the government 
has to be burdened with the energy cost through the oil fund which is in deficit continually. Therefore, the government has  
announced the policy to let natural gas prices float to adjust their price structure to reflect the reality. The cabinet has approved 
the guidelines on adjustment of the retail price of NGV and LPG on May 14, 2012 pursuant to the resolution of the National 
Energy Policy Council (NEPC) on May 14, 2012 to reflect the actual cost. In addition, after the establishment of the ASEAN 
Economic Community in 2015, the purchase and sales prices of various products including natural gas will be liberalized and 
pursuant to the market mechanism. So the domestic natural gas prices shall be increased pursuant to the market prices and 
it will be the favorable factor to build up opportunity for the Company in the future.   
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6.	 Risk	from	not	having	the	land	of	its	own

  The Company has entered into the land lease agreement with 3 non-related parties to be used as the location site of 
the project. Total areas are 22-0-3 rai and the term of the land lease agreement is 4 years. Upon the expiry of the lease term, 
the lessor shall consent to grant the renewal right to the Company for another 4 years each, but total term shall not be more 
than 16 years from the expiration of the 4 years of the first land lease agreement. The lease renewal shall be effective after 
the Company sends the notice informing its intention to the lessor at least 60 days prior the expiry of the lease term. Pursuant 
to the conditions of such lease agreement, the Company may have risk if the lessor terminates the lease agreement with the 
Company in the future. However, under the conditions on the expiration of the agreement and the termination of the lease 
agreement not initiated by the Company, such conditions can be applied only after the Company has been adjudged bankrupt 
by the court. In addition, as the Company has entered into the land lease agreement and has registered the land lease with 
the land official in order to have legal binding effect, so the Company can use the benefits from such land in the long term to 
undertake business as per specified in the agreement (if the legal registration has not been made, such land lease agreement 
 shall be in effect for only 3 years, after that the lessee may exercise its right to terminate the agreement). Moreover, the conditions 
 of the land lease agreement also specified that if the right of the Company has been deprived or refuted due to whatever 
reason which made the Company unable to possess or use benefits of the leased properties, either partly or wholly, the  
lessor or the owner of the land must compensate for damages, opportunity lost including all expenses incurred to the Company 
which will be quite a large sum of money, so it is very unlikely that the landlord shall breach such agreement

7.	 Risk	from	accident	within	the	project	

  Products of the project are flammable and have high risks from causing dangers which may have severe impact to 
the project and the surrounding communities, for instance gas leakage or fire, either caused by negligence on operations 
of the employees or from usage life of the component of the equipment which require carefulness in control, supervise and  
management of the project.

   However, the PPP uses the production technology equivalent to those of the leading natural gas manufacturers and the 
design of the production systems must obtain approval from the relevant government agencies and they must be pursuant to 
the conditions specified in the associated gas purchase and sales contract with SML. The project design must be pursuant 
to the international standards and Thai standards which shall also mean that the piping, the interconnection points with the 
combustion system and the safety system of the project must be pursuant to the international standards to prevent risks which 
might be occurred to the project and impacted SML which is located closed to the project site.

  In addition, in order to prevent the damages which may arise from such risks, the Company plans to enter into the all 
risk insurance policy by specifying the conditions that they must cover all damages of the assets, the Company’s personnel 
and the third parties. At present, it is under the negotiation process with the leading insurance company.

4. Other Risks
4.1	 Risks	from	Having	Principal	Shareholder	who	has	Authority	to	Specify	Management	Policy

  As at December 31, 2012, Mr. Kitti Jivacate, who holds a position of President & Chief Executive Officer, is a principal 
shareholder of the Company and holds shares at approximately 57.29 percent of total paid-up shares which is regarded as 
having the majority vote to control almost resolutions of the shareholders’ meeting, as well as can control policy and management 
 tasks in the Company, particularly on a request for resolution which require majority votes of shareholders’ meeting, except 
in matters that the laws or the Company’s articles of association specified that it required to have three fourth votes of the 
shareholders’ meeting. Therefore, other shareholders may have risk from inability to collect votes to balance the matters 
proposed by the principal shareholder.  

  However, in order to make business operations of the Company transparent with balance of power, the Company has 
established the management structure which is responsible by the competent personnel and also specified clearly scope 
of work and the delegation of authority to the directors and the executives. Three independent external persons have been 
appointed to be the members of the Board of Directors (all of them are the Audit Committee) which is more than one thirds 
of total 7 directors, to audit, balance decision making including consider and approve the matters before presenting to the 
shareholders’ meeting. Additionally, the Company has prescribed the measures on transaction with person who might have 
conflict of interest by restricting the voting right of the concerned person. The Company also establishes an internal audit unit 
by employing the expert from the third party’s company who can work independently and report directly to the Audit Committee. 
 Main duty and responsibilities of this internal audit unit are to oversee internal control system to ensure that it complies with 
the specified system, in order to strengthen confidence of the shareholders with regard to transparency and balance of the 
management power of the Company. 
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Shareholding Structure and Management Structure

Shareholders	Structure	                           As at December 31, 2012

Name	of	Top	10	Major	Shareholders No.	of	Shares Percent

1. Mr. Kitti Jivacate      250,054,706 57.29

2. Miss Nilrat Jarumanopas           20,621,621 4.72

3. Mrs. Waranee Sareewiwatthana           14,737,247 3.38

4. Mrs. Salaya Jarujinda          11,508,750 2.64

5. Miss Niranuch Jarumanopas           11,068,745 2.54

6. Mr. Sutthipong Veswarut             6,708,806 1.54

7. Thai NVDR Company Limited             5,953,325 1.36

8. Miss Kalaya Lumprasert             5,711,475 1.31

9. Miss Pimsiri Sareewiwatthana            5,439,500 1.25

10. Miss Nirindr Jui-in             4,794,417 1.10

Total Major Shareholders 336,598,592 77.12

Minor Shareholders 99,850,886 22.88

								Total 436,449,478 100.00

The remaining registered capital amounting to 58,250,000 Baht have been reserved for the issuance and sale of the ordinary shares 
to the public (Public Offering) and the exercise of warrant. The Public Offering shall be at the amount not exceeding 24,300,000 shares at 
par value of 0.50 Baht which shall be offered in January 2013.  The exercise of warrant shall be at the amount not exceeding 92,200,000 
shares at par value of 0.50 Baht which shall be issued and allocated to the eligible people within February 2013.

Restrictions on foreign shareholding
The number of foreign shareholders and percentage of foreign shareholding shall not be more than 49 percent of total issued 

shares of the Company. As at December 31, 2012, the number of shares held by the foreigners was approximately 0.04 percent of the 
Company’s total shares. 

As at December 31, 2012, Thai NVDR Company Limited (“Thai NVDR”), a subsidiary company of the Stock Exchange of Thailand, 
has issued the Non-Voting Depository Receipt (NVDR) to the Company’s shareholders as underlying assets at 5,953,325 shares or 1.36 
percent of the issued shares. The holders of NVDR are entitled to benefits from the Company’s shares, but they cannot exercise their 
voting rights at the shareholders’ meeting because they are not the direct shareholders of the Company. However in practice, Thai NVDR 
can attend the shareholders’ meeting and cast its votes pursuant to its independent judgment, not by order of the holders of NVDR. 

In addition, the number of the Company’s shares invested by the investors in NVDR may be varied, which cannot be defined by the 
Company. However, the investor can examine the number of NVDR shares at the website of the Stock Exchange of Thailand at www.
set.or.th/nvdr. 

The dividend payment policy
The Company’s dividend payment policy is has fixed at the minimum 40% of net profit of the separate financial statement after tax 

and statutory reserves required by law. However, such dividend payment must also depend upon cash flow, investment plan, terms and 
conditions in agreements bound by the Company, including legal restrictions, necessities and appropriateness in the future. In addition, 
the Board of Directors’ resolution on approval of the dividend payment is required to be proposed to the shareholders’ meeting for the 
approval, except in case of the interim dividend, where the Board of Directors has power to approve and then report to the shareholders’ 
meeting for acknowledgement in the next meeting.  
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The dividend payment policy of the associated company
Bangchak	Biofuel	Company	Limited

The consideration on the dividend payment is required to have the resolution from the annual general meeting of sharehold-
ers and it can do so only after the company sets aside not less than 5 percent of its annual net profit as a legal reserve fund until 
this fund attains an amount of not less than 10 percent of the registered capital. The Board of Directors may consider for an interim 
dividend payment to the shareholders, nevertheless, if the company has accumulated loss, dividend payment shall not be allowed.  

Management Structure
The Company’s management structure consists of the Board of Directors and 5 Sub-committees, which are the Audit Committee, the 

Executive Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management Committee and the Corporate Governance 
Committee. Their names, scope of authority and responsibilities are as follows: 

The	Board	of	Directors	comprises	of:

No. Name Position

1. on Sareewiwatthana Chairman 

2. Mr. Kitti Jivacate Director

3. Miss Nilrat Jarumanopas Director

4. Mr. Chatchaphol Prasopchoke Director

5. Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayakasetwat Chairman of Audit Committee and Independent Director

6. Assoc. Prof. Dr. Paritud Bhandhubanyong Audit Committee and Independent Director

7. Miss Jeerapan Jinda Audit Committee and Independent Director

 Miss Sajjaporn Rammayaprayoon is a Corporate Secretary.

The Authorized Directors 
The authorized directors to sign and bind the Company are Mr. Kitti Jivacate, Miss Nilrat Jarumanopas and Mr. Chatchaphol  

Prasopchoke, two of three directors jointly sign together with the Company’s seal affixed.  

 

Term of the Company’s Directors
During every annual general meeting, at least one-third of directors shall retire. If number of directors is not a multiple of three, 

then number of directors closest to one-third shall retire. The directors who shall retire in the first and the second year after registration 
of the Company shall be selected by drawing lot, and for subsequently years, the longest serving directors shall be retired. A retired 
director may be re-appointed.  

Scope of Authority and Responsibilities of the Board of Directors:
1)  To oversee the operations of the Company to ensure compliance with the laws, objectives and articles of association of the 

Company as well as the resolutions of shareholders’ meetings, except the matters which have to be obtained an approval 
from the shareholders’ meeting first, for instance, any activity that laws has specified that it must have an approval from the 
shareholders’ meeting, any undertaking of the related transaction and any acquisition or disposal of the significant assets 
according to the regulations of the Stock Exchange of Thailand or the of other government agencies, and etc.  

2)  To consider and approve the significant matters, i.e. the policies, business plan and budget, project investments which do not 
list in an annual budget, management structure, management power, policies concerning corporate governance, any transaction 
 or action which shall have significant impact to financial position, liability, status, business operations and reputation of the 
Company, interim dividend payment and any other matters specified by the Stock Exchange of Thailand or as required by laws. 

3)  To supervise the performance of the management to ensure compliance with the approved policies, business plans and 
budget.
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4)  To consider and appoint the qualified person who does not possess the characteristics that are prohibited under the Public 
Company Act B.E. 2535 (A.D.1992) (including any amendments) and laws on securities and stock exchange as well as the 
related notifications, regulations and/or rules, in case of a vacancy of a director’s position due to the reasons other than by 
retirement in due course including to appoint the Company’s President & Chief Executive Officer.

5)  To consider on appointment and to determine duty and responsibilities of the Sub-committees as follows:

5.1  To establish the Sub-committees as appropriated and necessary to assist the work operations under the responsibilities 
 of the Board of Directors, i.e. the Audit Committee, the Executive Committee, the Nomination and Remuneration  
Committee and the Risk Management Committee and etc.

5.2  To consider and approve duties and responsibilities of the Sub-committees, as well as the changes in components of 
the appointed Sub-committees. 

6)  To establish the reliable accounting system, financial reporting and auditing system as well as to ensure that the internal 
audit and internal control system are efficiently and effectively, including approve the changes in the significant policies and 
practices concerning the accounting and internal control system of the Company. 

7)  To supervise and ensure that the Company has the comprehensive risk management system and effective risk management, 
reporting and monitoring procedures. 

8)  To report the responsibilities of the Board of Directors in an annual report by presenting them jointly with the auditor’s report. 

9)  To preserve the best interest of the major and minor shareholders on an equitable basis, and to treat all shareholders and 
stakeholder fairly. 

10)  To oversee and ensure that there are clear and transparent management procedures concerning the related transactions 
between the Company and the related persons in place to prevent any conflict of interest by disclosing the correct and  
adequate information as well as reporting to the Board of Directors constantly.  

11)  To evaluate the performance of the Board of Directors as follows:

11.1  To prescribe criteria and method on performance evaluation of the Board of Directors and to evaluate their effectiveness 
constantly.

11.2  The Board of Directors shall evaluate their own performance every year and shall also make the statement on their 
performance results including the corporate governance policy applied in the Company in an annual report. 

12)  The following operational powers shall be exercised only after they have obtained an approval from the shareholders’ meeting 
first, provided that, any director or person who might have any conflicts, interests or conflict of interest regarding any transaction 
 with the Company or its subsidiary (if any) must not participate in voting on it:

(a)   Any activity that the laws has specified that it must have an approval from the shareholders’ meeting first;

(b)   Any transaction that any director may have some interests and in scope that the laws or regulations of the Stock  
Exchange of Thailand prescribed that it must have an approval from the shareholders’ meeting first.

13)  The Board of Directors may authorize one or more directors or any person to act on its behalf. However, the abovementioned 
authorization shall not include the delegation of authority or sub-authorization which can entitle the director or such authorized 
 person to approve any undertaking that such person or a person who might have conflict of interest, interests or any benefits 
in any other manners against benefits of the Company or its subsidiary as well as request for an approval from the  
shareholders’ meeting to perform any related transaction and any acquisition or disposal of the significant assets according 
to the regulations of the Stock Exchange of Thailand and notifications of the Securities and Exchange Commission and/or the 
related agencies for such undertakings. 

The	Audit	Committee	consists	of	all	of	the	Independent	Directors	as	follows:		

No. Name Position

1. Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat Chairman of the Audit Committee

2. Assoc. Prof. Dr. Paritud Bhandhubanyong Director

3. Miss Jeerapan Jinda Director

Mrs. Jarunee Boonmungmee is a secretary of the Audit Committee. 
Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat and Miss Jeerapan Jinda have sufficiently skills and experiences to assume duties 

of auditing accountability of the financial statement.  
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Term of Office of the Audit Committee
Term of the Audit Committee shall be 3 years each, except in case of retire on rotation pursuant to the Company’s articles of  

associations. The retired director may be re-appointed. The Audit Committee shall be directly responsible for the Board of Directors and 
shall have power, duty and responsibility as per assigned by the Board of Directors.  

Scope of duty and responsibilities of the Audit Committee
Scope of duty and responsibilities of the Audit Committee assigned by the Board of Directors including those required to report 

to the Board of Directors are as follows: 
1) To review the sufficiency, credibility and transparency of the financial reporting by coordinating with the external auditor and 

the executives who are responsible for preparing of quarterly and yearly financial reports;
2)  To review the Company’s internal control system and internal audit to ensure that they are suitable and effective, to determine 

independence of the internal audit unit, including approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of the internal 
audit unit or any other unit in charge of the internal audit activities; 

3) To ensure that the Company complies with the laws on securities and exchange, regulations of the stock exchange and the 
laws related to the Company’s business; 

4)  To select and propose an independent person who will be the Company’s auditor, and to fix his or her remuneration then 
propose to the Board of Directors to further request for appointment from the annual general meeting of shareholders, as well 
as to attend the meeting with the auditor without any participation of the executives at least once a year;

5)  To have the power to engage an independent consultant, as necessary at the Company’s expenses;  
6)  To review the related transactions, or transactions that may lead to conflicts of interest, to ensure that they are reasonable, 

compliance with the laws and regulations of the stock exchange and the Capital Market Supervisory Board, and for maximum 
benefits of the Company;  

7)  In carrying out duties, if the Audit Committee has found or is suspicious about any of the following transactions or activities 
which may have material impacts to the financial position or performance of the Company, the Audit Committee must report 
the Board of Directors to take corrective action immediately:
• Transaction with the conflicts of interest;
• Fraud or unusual transaction or significant deficiency in the Company’s internal control system;
• Violation or breach of laws on securities and exchange, notifications and regulations of the Stock Exchange of Thailand, 

the Office of Securities and Exchange Commission and Capital Market Supervisory Board and the laws related to the 
Company’s business.

  In case the Board of Directors or the executives fails to take corrective action within a reasonable period of time, the 
Audit Committee’s member may report such transaction or activity to the Office of Securities and Exchange Commission or 
the Stock Exchange of Thailand 

8) If the Company’s auditor discovered any suspicious circumstance concerned with the director, manager or any person  
responsible for the Company’s operations, which violated the law and the auditor has reported such issue to the Audit Committee. 
The Audit Committee must conduct an additional investigation without delay and shall report the result of the preliminary 
investigation to the Office of Securities and Exchange Commission and the auditor within 30 days from the notification date 
of the auditor. 

9)  To prepare the Audit Committee’s report and disclose in the Company’s annual report. The report must be signed by the 
Chairman of the Audit Committee and included at least the following recommendations: 
(a)   Recommendation on accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report,
(b)  Recommendation on adequacy of the Company’s internal control system,
(c)  Recommendation on compliance with laws on securities and exchange, the stock exchange’s regulations, or other laws 

related to the Company’s business,
(d)  Recommendation on suitability of the auditor,
(e)  Recommendation on transactions that may cause conflicts of interests,
(f)  Number of the Audit Committee’s meetings and attendance of such meetings by each committee member,
(g)  Overall recommendations or observations that have arisen while the Audit Committee performed its duties in accordance 

with the charter, and
(h)  Other matters which should be made available to the shareholders and general investors within scope of duty and  

responsibilities assigned by the Company’s Board of Directors.
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10)  To perform any other tasks as assigned by the Board of Directors, as necessary.

In performing the operations pursuant to scope of work, duty and responsibilities, the Audit Committee shall have power to invite 
the concerned management, the executives or the employees of the Company to report, provide opinion, participate in the meeting or 
submit document which is deemed relevant and necessary. 

In addition, the Board of Directors has power to amend the scope of duty and responsibilities of the Audit Committee as it deems 
necessary and appropriated. 

The	Executive	Committee	consists	of:

No. Name Position

1. Mr. Kitti Jivacate Chairman of the Executive Committee 

2. Miss Nilrat Jarumanopas Director 

3. Mr. Chatchaphol Prasopchoke Director

Miss Sajjaporn Rammayaprayoon is a secretary of the Executive Committee.

Term of Office of the Executive Committee
Term of the Executive Committee shall be 3 years each. The retired director may be re-appointed. The Executive Committee shall be 

directly responsible for the Board of Directors and shall have power, duty and responsibility as per assigned by the Board of Directors.  

Scope of duty and responsibilities of the Executive Committee
1)  To oversee and manage the Company’s business operations as per assigned by the Board of Directors;
2) To define details on recruitment, training, employment and termination of employment of the Company’s employees, as well 

as to define benefits and welfare of the employees which are appropriated with situations, customary practices and consistent 
with the current applicable laws;

3)  To formulate policy, business plan, annual budget, management structure and management power in each line of business 
of the Company to propose to the Board of Directors for approval;

4)  To consider and approve the capital expenditure which is out of the annual budget or exceeds the annual budget not more 
than 20 million Baht per year and to approve an additional expense which exceeds the annual budget not more than 10  
percent. In case the cost exceeds the specified limit, the Executive Committee shall propose to the Board of Directors for 
further consideration and approval.  

5)  To consider and approve for the joint investment in the consortium or joint venture with the project cost not more than 50 million 
 Baht. In case the cost is more than the specified amount, the Executive Committee shall propose to the Board of Directors 
for further consideration and approval. The Executive Committee shall also have power to approve for any loan or request for 
credit of the Company at the amount not exceeding 50 million Baht. 

6)  To monitor and follow up the operations of the Company to ensure that they are effectively compliance with the specified 
management policies and guidelines.

7)  To perform any other tasks assigned by the Board of Directors from time to time.

However, authority of the Executive Committee as well as delegation of authority to other persons that the Executive Committee 
deems appropriated shall not include authority or delegation of authority to approve any transaction that the Executive Director or  
relevant person who might have conflict of interest, interests or any other benefits in any other manners against the benefits of the 
Company or its subsidiary or transaction which is not under normal business operation of the Company, of which such transaction is 
required to submit to the Board of Directors’ meeting and/or the shareholders’ meeting for consideration and approval pursuant to the 
Company’s articles of association. 

The	Nomination	and	Remuneration	Committee	consists	of	all	of	the	Independent	Directors	as	follows:	

No. Name Position

1. Miss Jeerapan Jinda Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

2. Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat Director 

3. Assoc. Prof. Dr. Paritud Bhandhubanyong Director

Mr. Wutthipong Chayawutthipong is a secretary of the Nomination and Remuneration Committee.
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Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration Committee shall hold office for a term of 3 years each. The retired director may be re-appointed. 

The Nomination and Remuneration Committee shall be directly responsible for the Board of Directors and shall have power, duty and 
responsibility as per assigned by the Board of Directors.  

Scope of duty and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee
1)  To establish the clear, transparent and suitable policies, criteria, methods and procedures for benefits of the Company with 

regards to nomination, removal or termination of employment of the directors and top executives of the Company and to 
propose to the Company’s Board of Directors for consideration and approval 

2)  To consider and nominate the list of the persons qualified to be the member of the Board of Directors, the Sub-committee and 
top executive to the Board of Directors, in case of vacancy of such position or upon expiration of the term.  

3)  To specify the remuneration policy for the directors and top executives of the Company then to propose to the Board of Directors 
 for consideration and approval.

4)  To consider the compensation packages for the Board of Directors and the Sub-committees which shall include the meeting 
 allowances, salaries, bonuses, shares and other relevant fringe benefits and to propose to the shareholders’ meeting for 
consideration and approval.

5)  To develop a succession plan for the important executive positions and such plan must be constantly reviewed, by taking into 
consideration importance of position, nomination and development, so that such executive successor shall have knowledge, 
capabilities, experiences and other qualifications which meet requirements and be beneficial to the Company. 

6)  To perform any other tasks assigned by the Board of Directors, as appropriated. 

The	Risk	Management	Committee	consists	of:

No. Name Position

1. Assoc. Prof. Dr. Paritud Bhandhubanyong Chairman of Risk Management Committee

2. Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat Director 

3. Mr. Chatchaphol Prasopchoke Director

Miss Preeyaporn Thanaratseth is a secretary of the Risk Management Committee.

Term of Office of the Risk Management Committee
The Risk Management Committee shall hold office for a term of 3 years each. The retired director may be re-appointed. The Risk 

Management Committee shall be directly responsible for the Board of Directors and shall have power, duty and responsibility as per 
assigned by the Board.  

Scope of duty and responsibilities of the Risk Management Committee
1)  To establish the overall policies and guidelines on risk management of the Company which shall cover financial risks,  

marketing risks, risks related to transportation and inventory, investment risks and other risks which might impact the  
operations and reputation of the Company to propose to the Board of Directors for consideration and approval;

2)  To establish the criteria on risk measurement and risk limits acceptable by the Company;
3)  To consider the material risks of the Company and to propose the measures to prevent or reduce such risks to be in  

acceptable level;
4)  To oversee, monitor, evaluate as well as to improve the operation plans to reduce risks which are suitable for business  

operations of the Company on continued basis;
5)  To review adequacy of risk management policy and system which shall include efficiency of the system and compliance with 

the specified policy;
6)  To report the risk reduction operation to the Board of Directors regularly and in case of critical matter which may have  

significant impact to the Company, such matter shall be reported to the Board of Directors for consideration expeditiously;
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7)  To perform any other tasks assigned by the Board of Directors, as appropriated.

The	Corporate	Governance	Committee	consists	of:

No. Name Position

1. Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat Chairman of Corporate Governance Committee

2. Miss Jeerapan Jinda Director 

3. Miss Nilrat Jarumanopas Director

Miss Sajjaporn Rammayaprayoon is a secretary of the Corporate Governance Committee.

Term of Office of the Corporate Governance Committee
The Corporate Governance Committee shall hold office for a term of 3 years each. The retired director may be re-appointed. The 

Corporate Governance shall be directly responsible for the Board of Directors and shall have power, duty and responsibilities as per 
assigned by the Board. In the event that any director is retired before an expiry of the term, the other qualified director shall be selected 
to replace such position within 3 months from the date such position is vacant. The term of the replaced director shall be equal to the 
remaining term of the director he or she replaces.

Scope of duty and responsibilities of the Corporate Governance Committee
1)  To study and draft the corporate governance policy under the framework of the present laws, criteria, rules and regulations 

of the regulatory bodies, i.e. the Stock Exchange of Thailand, the Office of Securities and Exchange Commission and the 
relevant agencies as well as pursuant to the international corporate governance practices.

  2)  To propose the corporate governance policy to the Board of Directors for consideration and approval, so that the directors 
and the executives can use it as the best practices. In addition, the corporate governance policy statement must also be 
prepared.

3)  To supervise, oversee and provide suggestions to the Company’s directors and the management on performing duties and 
responsibilities pursuant to the framework and criteria of the good corporate governance policy to smoothen the operation of 
the Management; to make it valid for operation and continuity appropriately pursuant to the expectation of the shareholders 
and the stakeholders.  

4)  To consider, review and improve the corporate governance policy on continued basis or at least once a year so that such policy 
shall always be up to date and consistence with the international practices as well as the law, criteria rules and regulations 
as well as the recommendations of the internal regulatory organizations responsible for the corporate governance affairs.

5) To monitor and assess the operations of the directors and the executives pursuant to the best practices specified in the  
corporate governance policy at the end of the each year.

6)  To prepare the annual corporate governance assessment report and propose to the Board of Directors during the Board of 
Directors’ meeting of the following year including suggest any necessary recommendations and opinions.

7)  To suggest the best practices guidelines on ethics and business ethics of the directors, executives, officers and employees 
of the Company.

8)  To appoint the working team to support the corporate governance works as necessary and appropriated.
9)  To perform any other tasks assigned by the Board of Directors. 

Corporate Secretary
The Board of Directors’ meeting No. 3/2012 on May 11, 2012 has resolved to appoint Miss Sajjaporn Rammayaprayoon as a  

Corporate Secretary according to Section 89/15 of Securities and Exchange Act B.E. 2535, as amended by the Securities and Exchange 
Act (No. 4) B.E. 2551 (A.D. 2008). The Corporate Secretary  shall be responsible for providing advice on laws and regulations related to 
the Board of Directors and the executives, supervising the Board’s activities, arranging the Board’s meeting and shareholders’ meeting 
of the Company, recording a minute of meeting of the Board’s meeting and the shareholders’ meeting,   monitoring and coordinating 
on compliance with the Board’s resolutions as well as preparing and keeping the documents , such as a register of directors, a notice 
calling the director meeting, a minute of meeting of the Board of Directors and an annual report of the Company, a notice calling the 
shareholders’ meeting and a minute of shareholders’ meeting; keeping a report on interest filed by a director or an executive and  
performing any other tasks as specified in the Securities and Exchange Act. 
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The Executives comprise of:

No. Name Position

1. Mr. Kitti Jivacate President & Chief Executive Officer  

2. Miss Nilrat Jarumanopas Executive Vice President – Accounting and Finance

3. Mr. Chatchaphol Prasopchoke Executive Vice President  – Sales, Marketing and Operation
Acting Manager – Energy and Petroleum
Acting Manager – Operations

4. Miss Preeyaporn Thanaratseth Vice President – Industrial Sales 

5. Miss Jarunee Boonmungmee Finance Manager

6. Mrs. Aree Pleekhan Accounting Manager

Scope of duty and responsibilities of the President & Chief Executive Officer 
The President & Chief Executive Officer shall have duty and responsibilities on management of the Company as per assigned by 

the Board of Directors, include the following matters and activities:
1)  To perform day-to-day business operations of the Company;
2)  To prepare the policy, business plan and budget, management structure and management powers of the Company to propose 

to the Executive Committee for consideration before proposing to the Board of Directors for approval;
3)  To undertake the tasks or operations pursuant to the approved policy, business plan and budget;
4)  To approve the expenses or investment out of annual budget or exceed annual budget, at the amount not exceeding 10 million 

 Baht per year. 
5)  To have the power to approve the disbursement pursuant to the budget which has been approved by the Board of Directors, 

for instance to disburse the amount exceeding 200,000 Baht each, to disburse an advance payment at the amount exceeding 
50,000 Baht each, to entertain and provide gift pursuant to the monthly budget at the amount exceeding 100,000 Baht, the 
acquire the fix asset at the amount not exceeding 2 million Baht, to approve the quotation at the amount exceeding 30 million 
Baht, to approve the sales order at the amount exceeding 30 million Baht.

6)  To have the power to write off a bad debt not exceeding 1 million Baht.
7)  To develop the organization and personnel to ensure that both of them shall be qualified and effective on continued basis.    
8)  To be the authorized person of the Company to manage the Company’s businesses to make them achieve the objectives, 

regulations, policies, rules, regulations, orders, resolutions of the shareholders’ meeting and/or resolutions of the Board of 
Directors;

9)  To oversee and maintain good image of the organization;
10)  To perform any other tasks assigned by the Board of Directors and/or any Sub-committee. 
However, the power of the President & Chief Executive Officer as well as delegation of authority to other persons that the President 

& Chief Executive Officer deems appropriated shall not include the power or delegation of authority to approve any transaction that he 
or the relevant person who might have conflict of interest, interests or any other benefits in any other manners against the benefits of the 
Company or its subsidiary or the transaction which is not under normal business operation of the Company, of which such transaction 
is required to submit to the Board of Directors’ meeting and/or the shareholders’ meeting for consideration and approval pursuant to the 
Company’s articles of association or the relevant laws. 

Nomination of the directors and the executives
The Board of Directors and the President & Chief Executive Officer

The Nomination and Remuneration Committee shall have the duty to nominate the qualified persons to hold position of the Board of 
Directors and the President & Chief Executive Officer upon vacancy of such position or to replace the director who is retired on rotation. 
The consideration criteria shall focus on persons who have skills and experiences necessary for business operations of the Company 
based on the following qualifications: 

1)  Having qualifications conforms to the Public Limited Act, the Securities and Exchange Act, rules of the Securities and Exchange 
Commission, rules of the Stock Exchange of Thailand and the corporate governance principles of the Company;

2)  Having diversified knowledge, capabilities and  experiences on various professional fields which shall be beneficial and can 
add value to the  Company;

157Annual Report 2012
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited 



3)  Having characteristics which support and promote the corporate governance operations to strengthen value to the Company, 
performing duties with accountability, care and loyalty and can fully devote times for the Company.

The selection and appointment of the director shall be based on the as per method specified in articles of associations of the 
Company and the directors who have been appointed are required to have an approval from the shareholders’ meeting. Resolution of 
the shareholders’ meeting shall be made by a majority of votes of the shareholders who present and have the voting rights.

1) The Company’s Board of Directors shall consist of at least 5 directors, who have been appointed by the shareholders’ meeting 
and not less than one half of total directors must reside in the kingdom.

2) The shareholders’ meeting shall elect the directors pursuant to the following criteria and methods:
(1)  Each shareholder shall have a number of votes equal to the number of shares held.
(2) Each shareholder may exercise all the votes he/she has to elect one or several persons as director or directors. If several 

persons are to be elected as directors, the shareholder may not allot his/her votes to any person in any number.
(3)  The candidates who have the highest votes in descending orders shall be appointed as the directors until all of the  

director positions are filled. In case the votes for candidates in descending order are tied, which would make the number 
of directors to be exceeded, the Chairman is entitled to a casting vote.

3) During every annual general meeting, at least one-third of directors shall retire. If the number of directors is not a multiple of 
three, then the number of directors closest to one-third shall retire. 

 The directors who shall retire in the first and the second year after the registration of the Company shall be selected by drawing 
lot, and for subsequently years, the longest serving directors shall be retired. A retired director may be re-appointed.

4) Any director who shall resign from directorship position shall submit a resignation letter to the Company and such resignation 
shall be effective from the date such letter arrives at the Company.

 The resigned director under paragraph one may inform his or her resignation to the registrar under the Public Company Act.
5) In case of vacancy of director’s position due to reasons other than by retirement in due course, the Board of Directors may  

appoint a person who is qualified and does not possess any prohibited qualifications specified in the Public Limited Act and laws 
on securities and exchange to be the director in the next Board of Directors’ meeting. Except in a case where the remaining 
term of a director is less than 2 months, then the term of the newly appointed director shall expire at the same time as the 
director he/she substitutes.

 The resolution of the Board of Directors under paragraph one shall consist of votes not less than three fourths of the remaining 
directors. 

6. The shareholders’ meeting may have a resolution to remove any director prior to expiration of his or her term with the votes not 
less than three fourths of votes of shareholders present at the meeting and have the voting right which must have accumulated 
shares not less than one half of total shares of the shareholders present at the meeting and have the voting right.

Structure and components of the Committee
The Board of Directors shall arrange to have the appropriated number of directors with the size of business. At present, there 

are 7 directors, comprising of 4 non-executive directors and 3 executive directors. Of all total number of directors, the Company has 3 
Independent Directors.

•	 The	Independent	Director

 The Company prescribes that at least one third of total members of the Board of Directors shall be the Independent Directors.
 The Board of Directors or the shareholders’ meeting, as the case may be, shall appoint the Independent Director to be members 

of the Board of Directors. One thirds of the Board of Directors and at least 3 members must be the Independent Directors.
 Criteria on selection of the Independent Director shall be based on criteria on selection of the Board of Directors. The  

Independent Director shall not possess prohibited characteristics pursuant to the Public Company Act and the relevant 
laws on securities and exchange, including the notifications, regulations and/or rules. The Independent Director must have 
the appropriated education, specialized skills and experiences. They must be proposed at the shareholders’ meeting for  
consideration and approval to be the Company’s director. In addition, if any Independent Director vacates from office before an 
expiration of the term, the Board of Directors may appoint another Independent Director who possesses the abovementioned 
qualifications to replace such vacated position and the term of the new Independent Director shall be equal to the remaining 
term of the Independent Director that he or she replaces.
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 The Board of Directors has specified the qualifications of the Independent Director as follows:   
1.  Holding shares not exceeding 1.0 percent of the total number of voting shares of the Company, its parent company, 

its subsidiary, its associated company  or a controlling person of the Company, provided that, the shares held by the 
related person of such Independent Director shall also be counted for this purpose.

2.  Not being or having been a director involved in the management, an employee, a consultant with a monthly wage or a 
controlling person of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, a subsidiary in the same 
level, a major shareholder or a controlling person of the Company, except he/she has resigned from such position at 
least 2 years prior to the date of appointment as an Independent Director.

3.  Not being related by blood or legal registration as a father, mother, spouse, sibling and child, including as a spouse of 
the child of an executive officer, a major shareholder, a controlling person or a person who will be nominated to become 
an executive officer or a controlling person of the Company or its subsidiary.

4.  Not having or had a business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, a 
major shareholder or a controlling person of the Company in the manner which may interfere the exercise of independent 
judgment, including not being or having been a major shareholder, or a controlling person of a person having a  
business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, a major shareholder 
or a controlling person of the Company, except where such restriction had passed for not less than 2 years prior to the 
appointment as an Independent Director.

5.  Not being or having been an auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, a major 
shareholder or a controlling person of the Company, and not being a major shareholder, a controlling person or a partner 
of an audit office for which the auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, a 
major shareholder or a controlling person of the Company work, except where such restriction had passed for not less 
than 2 years prior to the appointment as an Independent Director.

6.  Not being or having been a professional service provider, including a legal consultant or financial advisor who receives 
service fees exceeding Baht 2 million from the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, 
a major shareholder or a controlling person of the Company, and must not be a significant shareholder, a controlling 
person or a partner of such professional service provider, except where such restriction had passed for not less than 2 
years prior to the appointment as an Independent Director.

7.  Not being a director appointed to represent the Company’s Board of Directors, a major shareholder or a shareholder 
who is related to the Company’s major shareholder.

8.  Not being in a business of the same nature as, and of significant competition to that of the Company or its subsidiary or 
not being a significant partner of a partnership or not being a director who is involved with management tasks, a staff 
member, an employee, a consultant with a monthly wage or holds shares more than 1.0 percent of total shares with 
voting rights of another company which is engaged in a business of the same nature as and of significant competition 
to that of the Company or its subsidiary.

9.  Not having any other characteristic which prevents the giving of an independent opinion on operations of the Company.

  The Independent Director shall examine and certify its own independent qualifications at least once a year, by notifying 
such result together with a report on bio data of director at year end for preparation of annual information disclosure form 
(56-1 Form) and annual report of the Company. 

• The Audit Committee
  The Board of Directors or the shareholders’ meeting (as the case may be) shall appoint at least 3 directors to be the 

Company’s Audit Committee. Each member of the Audit Committee shall be an Independent Director and must not be a director 
 who is appointed from the Board of Directors to make decision with regards to the business operations of the Company, its 
parent company, its subsidiary, its associated company, a subsidiary in the same level, a major shareholder or a controlling 
person of the Company, and must not be a director of the Company, its parent company, its subsidiary, a subsidiary in the 
same level of the listed company only. The Audit Committee shall have qualifications pursuant to the laws on securities and 
exchange, including notifications, regulations and/or rules of the Stock Exchange of Thailand on qualifications and scope of 
work operations of the Audit Committee.

  In addition, at least 1 member of the Audit Committee shall have adequate knowledge, understandings and experiences 
on accounting or finance that can audit credibility of the financial statement as well as perform other duties as the Audit  
Committee. 
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•	 The	Executives
  The Company has a policy to select the persons who are knowledgeable, capable and have relevant experiences  

concerning with the Company’s business. The selection process must comply with rules on human resources management 
and must have been approved from the Board of Directors or the person appointed by the Board of Directors. 

  The Nomination and Remuneration Committee shall consider and select a person who shall hold a position of President 
& Chief Executive Officer. The appointment of President & Chief Executive Officer is required to have an approval from the 
Board of Directors. The President & Chief Executive Officer is assigned to appoint the qualified, capable and experienced 
persons concerning with the Company’s business to be an employee in various levels. However, the appointment of a chief 
or person who is responsible for audit and internal control is required to have an approval from the Audit Committee first.  

Directors and Executives Remuneration
1.	 Monetary	remuneration

	 •	 The	Director

  In 2012, the Company has paid the remuneration to the directors as follows:

List Total	Directors’		Remuneration	(Baht)	

1. Assoc. Prof. Dr. Paiboon Sareewiwatthana* 250,000

2. Mr. Kitti Jivacate 60,000**

3. Miss Nilrat Jarumanopas 60,000**

4. Mr. Chatchaphol Prasopchoke 60,000**

5. Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat 300,000

6. Assoc. Prof. Dr. Paritud Bhandhubanyong 240,000

7. Miss Jeerapan Jinda   240,000

    Bonus paid to Non-executive Directors 1,200,000

Total 2,410,000
Note *  Have been appointed by the Board of Directors’ meeting No. 1/2012 on February 20, 2012 to replace the 

vacated director position.
 ** These remunerations have been obtained from holding position of the executive director solely. The executive 

director shall receive the remuneration at 5,000 Baht per month and is not entitled to any remuneration for 
being the Company’s director.   

  During the 2012 Annual General Meeting of Shareholders on April 30, 2012, the meeting has resolved to approve the 
remuneration for the directors for 2012 at the total amounting not exceeding 2,700,000 Baht as per the following details:

Position
Remuneration	(Baht/Person/Month)

2012

1) Chairman of the Board of Directors
2) Company’s director 
3) Chairman of the Audit Committee                                                  
4) Audit Committee
5) Executive director
Bonus of non-executive Director

25,000
10,000
15,000
10,000
5,000

Not exeed 1.2 million baht 
 
 Payment conditions 

• The Committees who are entitled to the remuneration are the Board of Directors, the Executive Committee and the Audit Committee only.
• Each director can hold the director position in any other specific committees and is entitled to receive a director’s remuneration 

in accordance with the position he/she holds.
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• The Company’s director shall receive the monetary remuneration at 10,000 Baht per month and the executive director shall 
receive the monetary remuneration at 5,000 Baht per month. However, in case the executive director is also a member of 
the Board of Directors and/or a member of any other specific committee, such executive director shall not be entitled to the 
remuneration as the committee member of the Board of Directors and/or as the member of any specific committee. He/she 
shall be entitled to the remuneration in the part of the executive director only. 

• The Board of Directors and the specific committee shall be entitled to receive the director’s remuneration from the Company 
as gratuity, meeting allowance, pension, bonus or any benefits pursuant to the regulations or as per considered by the 
shareholders’ meeting. Such remuneration may be as per an exact amount or as per defined criteria and shall be specified  
occasionally or it shall be in effect until further change. Moreover, they shall also earn the allowances and fringe benefits pursuant 
to the Company’s regulations without having any impact to rights of the officers and employees of the Company who have 
been elected as the committee with regards to remuneration as the committee and benefits as the officer or employee of the 
Company. Besides, such remuneration payment shall not against or contradict to qualifications of the Independent Director 
which has been specified in the laws governing securities and exchange.

• All non-executive directors of the Company are entitled to bonus. In case the Company deems appropriated, the Company 
may consider on payment of bonus to all non-executive directors at total amount not exceeding 1,200,000 Baht per year. The 
Board of Directors shall decide when the bonus shall be made as well as details on bonus payment, for instance paying bonus 
to all non-executive directors who still hold the position. In case term of office of any non-executive directors is less than one 
year, bonus payment may be made proportionately to term of office of such non-executive directors.

•	 The	Executives

 In 2012, the Company has paid the remuneration to the executives as follows:

Remuneration

2011 2012

No.	of	Person* Remuneration	
(Million	Baht) No.	of	Person* Remuneration	

(Million	Baht)

1. Salary, bonus and other remunerations, i.e.  
commission, vehicle cost and contribution to social 
security fund

7 14.42 4  12.27

1. Contribution to provident fund 7 0.37 4 0.36

2. Contribution to purchase the Company’s shares 
(EJIP) 

5 0.10 3  0.31

Total 14.89 12.94

 Remark: * Number of the executives has been reduced because at the end of 2011, there was a position restructuring 
within the Company and in 2012, one executive has resigned from the Company. In addition, the above remuneration of the  
executives in 2012 shall not include the remuneration of the Accounting Manager and the Finance Manager. 

B	 Other	remuneration

 -N/A-
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Corporate Governance 

The Company realizes and puts emphasis on effective, transparent and auditable management system to enhance confidence of 
all parties concerned and for sustainable growth of business by performing the works with the ethics and complying with all relevant 
laws. Hence the Company has defined the good corporate governance policy to lift up the existing operations, so that they can have 
clearly and systematically standards and distribute to the Company’s employees at all levels to strengthen the truly corporate governance 
culture. The Company has adopted the corporate governance principles applied for the listed company as announced by the Stock 
Exchange of Thailand since 2006 which covered 5 Sections as follows:   

Section 1: The Rights of Shareholders
  The Company recognizes and emphasizes the importance of the basic rights of the shareholders, as an investor in the 

securities and as an owner of the Company, i.e. right to buy, sell, transfer shares in their possession, right to share in profits 
of the Company, right to have adequate access to the Company’s information, right in the shareholders’ meeting, right to 
express opinions and to jointly make decision on significant matter of the Company, i.e. allocation of dividend, election or 
removal  of the directors, appointment of an auditor, approval of the significant transaction which has impact to the direction 
of the Company’s business operations, amendment of the Company ‘s affidavit, articles of associations and etc. 

  In addition to the abovementioned basic rights, the Company also undertakes measures to encourage and facilitate the 
right exercising of the shareholders as follows:
 1.  The Company encourages the Board of Directors, the executives and the relevant units, including the auditor to  

participate in the shareholders’ meeting.
2.  The Company shall send each shareholder an invitation letter to the meeting together with adequate supporting  

information at least 7 days in advance of the meeting date or pursuant to the rules specified by the Office of Securities 
and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. Notice of the meeting invitation shall be advertised in 
the newspaper at least 3 days prior to the meeting date for 3 consecutive days. Comments of the Board of Directors shall 
be included in each agendum and such information shall be posted on the Company’s website, so that the shareholders 
shall have time to study all agenda in advance.   

3.  In case any shareholder is unable to attend the meeting by himself/herself, the Company shall allow such shareholder 
to proxy any independent director or any person to attend on his/her behalf, by using one of proxy forms attached with 
the invitation letter to the shareholders’ meeting. 

4.  The shareholders can submit their opinions, recommendations or inquiries in advance of the meeting date. 
5.  On the meeting date, the shareholders shall have equitable right to express their views, recommendations and ask 

questions concerning the agenda openly before any resolutions shall be made. Moreover, during the shareholders’ 
meeting, the directors and the relevant executives shall also attend the meeting to reply any inquiries which might have 
been asked during the meeting. Important issues and opinions shall also be recorded in a minute of meeting, so that the 
shareholders can inspect them later.  

6.  During the meeting to select the director, the shareholders shall have a chance to vote for the director one person at a 
time. They are entitled to select the representatives who have proper qualifications to hold position of directors to oversee 
their own benefits which can create diversity and truly represent the shareholders. 

7.  After the meeting, the Company shall prepare a minute of meeting with accurate and complete information for the  
shareholders’ verification and shall publicize such minute in the Company’s website. 

Section 2: The Equitable Treatment of Shareholders
  The Company has an equitable treatment policy for all shareholders, particularly the minority shareholders by allowing 

them to propose any meeting agenda for the shareholders’ meeting as well as to nominate a suitable candidate for the director 
position, together with the detailed information for consideration and/or qualifications and consent of the candidate who shall 
be nominated in advance of the shareholders’ meeting. The Company by the Nomination and Remuneration Committee shall 
screen the agenda which are truly beneficial and shall select the candidate with properly qualifications before proposing to 
the Board of Directors for consideration, then specify in the meeting agenda.
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  The shareholders who wish to propose the agenda or director candidate must possess the qualifications according to 
criteria as follows:

1.  Being the shareholder of the Company which can be either one shareholder or combined shareholders.
2.  Holding minimum shares not less than 200,000 shares (at par value of 0.50 Baht).
3.  Must hold the shares as specified in Clause 2 continuously for at least 6 months and must hold the shares on 

the date the shareholder proposes the agenda or director candidate.

  All shareholders shall have equitable right. Before each meeting, the chairman shall clearly explain how ballots are cast 
and counted and shall provide reasonable time to all shareholders to express their opinions, suggestions and inquiries in 
each agenda.  The chairman shall conduct the meeting in accordance with sequence of the agenda. The Company does not 
have a policy to add agenda without notifying the shareholders in advance, so that all shareholders shall have time to study 
agenda before they make any decision.   

  The Company employs a strict policy on usage of inside information to prevent any abusive self-dealing for the sake of 
fairness of all stakeholders. The Company has prescribed the written guidelines on maintaining the Company’s inside informa-
tion and guidelines to prevent usage of such information for personal gain. The Company also specifies that the directors, the 
executives and all employees shall not purchase or sell the Company’s shares by using confidential and/or inside information 
and/or enter into any legal acts by using the Company’s confidential and/or inside information, which may cause damages, 
either directly or indirectly, to the Company. Additionally, the directors, the executives and the employees who work in the unit 
that can access to inside information shall not use such information before it has been disclosed to the public.  Any persons 
who can access to inside information including their spouses, children under legal age, are prohibited to purchase or sell 
the Company’s shares, directly or indirectly (such as the nominee via the personal fund) within 1 month before disclosure of 
quarterly and annually financial statement and at least 3 days after disclosure of such information.   

  The Company provided information to the directors and the executives on their obligations to report their securities 
holding of the Company and penalty clauses pursuant to the Securities and Exchange Act B.E. 2535 and the regulations of 
the Stock Exchange of Thailand. In case the directors or the executives purchased or sold the Company’s securities, such 
directors or the executives are required to file a report on their holdings of the Company’s securities, including of their spouses 
and children under legal age pursuant to Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 every time they buy or sell 
such securities within 3 days to the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand 
for acknowledgement and further dissemination to the public. 

  Moreover, the Company establishes the disciplinary penalty against people who exploit usage of or disclose inside in-
formation which, if released prematurely, would cause damage to the Company. Various penalties have been imposed, such 
as verbal warning, written warning, probation and termination of employment, by firing or discharging, as the case may be.

  The Company also adheres to the equitable treatment of shareholders and prescribes the transparent and auditable 
management guidelines on conflict of interests, especially in consideration on transaction between the Company and the 
interest person or the related persons. In case of such incident, such interest person shall report to the Company immediately 
and shall not participate in consideration or voting in such matter. The Company also stipulates the guidelines to prevent the 
director or the executive who has an interest in transaction from participating in decision making process. During the vote 
session at the Board of Directors, any director with such interests shall not be entitled to vote.

    

Section 3: The Role of Stakeholders
  The Company recognizes the rights of all stakeholders, including the internal stakeholders (i.e. the shareholders, the 

executives and the employees of the Company) and the external stakeholders (i.e. the creditors, the customers, the business 
partners, the competitors, the government sector, the societies and the communities). The Company realizes that the supports 
and opinions from all stakeholders shall be beneficial to the business operations of the Company. Therefore, the Company 
shall comply with the laws and the related regulations to ensure that the rights of those stakeholders are under good care. 
In addition, during the course of business operation, the Company has taken into consideration the rights of all stakeholders 
pursuant to the following guidelines: 
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Shareholders: To treat all shareholders equally, maintain their benefits and not perform any action which may violate or 
lessen their rights; to strongly commit to increase maximum satisfaction to the shareholders by taking 
into consideration the sustainable growth of the Company; to increase value added and appropriate 
returns on continued basis as well as to adhere to good corporate governance.

Employees: To treat all employees equally and fairly, with regards to the opportunity, compensation, fringe  
benefits and potential development. All employees are regarded as valuable resources and key factor 
to drive the organization to achievement. Therefore, the Company is determined to become the learning 
organization to enhance corporate culture and working atmosphere, promote team work, develop 
capabilities of the employees and ensure that they have securities in their careers and confidence 
in their quality of life and safety at work. The Company shall listen to opinions and feedback of the 
employees at all levels equally and fairly. Moreover, the Company has arranged various activities to 
encourage participation among the employees as follows:

Yoga and badminton to promote good health and mind and to increase working efficiency.

Team building project by arranging the excursion trip to encourage the employees to jointly participate 
in the activities together. 

Customers: To determine to create satisfaction and confidence to customers; take good care and be responsible 
for customers. Customers shall receive good, qualified and safely products/services at the appropriated 
 prices and pursuant to the prescribed standards. The Company shall strictly comply with the  
conditions and agreements made with customers. The Company shall develop itself to increase 
standards of products and services continually and shall maintain good and sustainable relationships 
with the customers as well as shall not exploit the customers’ information for the benefits of its own or 
of the related persons.

In addition, for the past period, the Company has received good evaluation from the customers.

Business	partners	and	
creditors:	

To take into consideration the equality, fairness and integrity while conducting business. To have 
business ethics and maintain mutual benefits with the business partners and the creditors by strictly 
observing laws and rules jointly specified. To not request for, receive or pay any fraudulent benefits 
while dealing business with the business partners. To strictly comply with conditions and treat the 
creditors fairly as well make repayment in timely manner, maintain warranty securities and other  
conditions under the agreement fully and correctly and pursuant to good corporate governance  
principles. The creditors and the business partners shall be reported in advance if the obligations in 
the contracts cannot be met and corrective measures shall be jointly discussed.

Competitors: To treat the business competitors pursuant to the international practices under the laws on trade 
competition principles and shall adhere to good and equally competition rules. To not obstruct any 
business competitors, do not damage reputations of the business competitors by accusing, mudslinging 
 and attacking ungrounded or perform any actions which are unfair to the competition.

Public	sectors: To emphasize transparency and integrity while performing any transactions with the officials or the 
government agencies in order to avoid any improper actions and against best management practices as 
well to oppose the offer of a bribe to the government officials to facilitate or for benefits of the Company.  

Communities,	
societies	and	
environment:

The Company has the policy to conduct the business with environmental responsibilities with regards 
to safety, quality of life and natural conservation; to promote effective use of energy as well as to 
consider any business operation which may have impact to environments; to ensure that all products 
and business undertakings of the Company are correctly and in line with the regulations and standards.

The Company has arranged the energy saving campaign within the organization to encourage all 
employees to have energy saving conscious mind as the Company realized that the energy saving 
task must start from within the organization.
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Communities,	
societies	and	
environment:

The Company has the policy to conduct business with the social, community and environmental  
responsibilities by emphasizing   the quality of lives of the society and the communities. The Company 
 must be assured that all of its activities have been performed correctly and complied with the 
laws, rules or standards and regulations and they must not have any impact to the environment,  
communities and society as well as all stakeholders. The Company also encourages their employees 
to have consciousness and responsibility to the surrounding communities, societies and environments 
and to provide coordination with the activities arranged by the communities that the Company have  
business with, as appropriated.

The Company has arranged the activities and the projects to help the communities and the society. 
The Company also participated in the community development projects under the CSR framework, 
for instance the project to conserve and inherit the local culture with the communities, i.e. ‘Khun Num 
Tradition’ at Mae Tang District, Chiang Mai, the offering of the Lent Candle at Pamoomai Temple, 
Mae Tang District and the presentation of kitchen utensils and instruments for Ho Pho Ban, Huay Hia 
Sub-district, Mae Tang District. 

The projects to support and develop the quality of life and the community included the ‘Toilet for the 
Pupils’ project at Watmaega School, Mae Tang District; the essay, slogan and video clip contest under 
the title of “Renewable Energy for the Future”. The on-going project is ‘Book for the Young One’ which 
is expected to be arranged for 10 schools within 3 years.

The Company determined to conduct many social and environmental responsibility projects and 
undertake the business by recognizing the social responsibility or the impacts which may incur to all 
stakeholders for sustainable business operation in the future. 

Section 4: Disclosure and Transparency
  The Board of Directors puts emphasis on disclosure of the accurate, timely and transparent information, financial report and 

general information pursuant to the criteria of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange 
of Thailand as well as other material information which shall impact the prices of the Company’s securities, decision-making 
procedures of the investors and the stakeholders of the Company. The Company has disclosed its information technology to 
the shareholders, the investors and the public through the channels and public media of the Stock Exchange of Thailand and 
on the Company’s website. 

  With regards to the Investor Relations, the Company has established the Investor Relations Unit to facilitate the investors 
and the stakeholders on the access to the Company’s information. However, there are only small numbers of such activities, 
therefore the President & Chief Executive Officer was assigned to contact, communicate with the relevant institutional investors, 
the shareholders, as well as the analysts and the government sectors.

  The Board of Directors shall be responsible for the Company’s financial statement, and the financial information system 
as presented in the annual report. Such financial report shall be prepared pursuant to the generally accepted accounting 
principles of Thailand by selecting and constantly adhering to proper accounting policies. The information has been adequately 
and accurately disclosed in the financial statement. The Audit Committee shall review the quality of the financial report and 
the internal control systems including disclose the material information adequately in the notes to financial statements then 
report to the Board of Directors for acknowledgement.

Section 5: Responsibilities of the Board of Directors
1.		 Structure	of	the	Board	of	Directors

  The Board of Directors consists of the knowledgeable and experienced members in diverse fields useful for Company’s 
business. The Board has important role in setting up policies and overall image of the organization, including supervising, 
auditing and evaluating performance of the Company against the given plans to ensure that they are in line with the laws, 
regulations, and resolutions of the shareholders’ meeting with honesty, ethics and under code of conduct. It shall supervise 
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the management tasks of the executives to ensure that they are as per the specified targets and guidelines for the maximum 
benefits to the Company and the shareholders. 

  The structure of the Company’s Board of Directors is that more than one third of total members of the Board of Directors 
are the Independent Directors for balance on casting vote while considering various matters and the Audit Committee shall 
comprise of 3 Independent Directors. 

  At present, the Board of Directors consists of 7 members, 4 of them are non-executive directors who are qualified to be 
Independent Directors (3 out of 4 are members of the Audit Committee) and 3 executive directors who are the President & 
Chief Executive Officer and 2 Executive Vice Presidents. The number of the Company’s Independent Directors is compliance 
with the criteria specified by the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand which 
specified that it must not less than one thirds of total number of directors.

  The Company’s articles of association specified that during every annual general meeting, one-third of directors shall 
retire. If the number of directors is not a multiple of three, then the number of directors closest to one-third shall retire. The 
directors who shall retire in the first year and the second year after the registration of the Company shall be selected by 
 drawing lot, and for subsequently years, the longest serving directors shall be retired. A retired director may be re-appointed.

  The Board of Directors has appointed the Sub-committees, namely the Executive Committee, the Audit Committee, 
the Nomination and Remuneration, the Risk Management Committee and the Corporate Governance Committee to conduct 
specific matters and propose them to the Board of Directors for consideration or acknowledgement. Such Sub-committees 
shall have the rights and duties as per specified in their scope of duty and responsibilities. 

  The Board of Directors has a policy that the Chairman of the Board and the President & Chief Executive Officer must not 
be the same person for a clarity on responsibilities between specifying supervisory policy and routine management. Roles 
and responsibilities of the Board of Directors and that of the executives are clearly defined and segregated with balance of 
power.  

  The Board of Directors has appointed the Corporate Secretary who shall have duties and responsibilities as per specified 
by the Securities and Exchange Act. 

2.			 Roles,	Duties	and	Responsibilities	of	the	Board	of	Directors

  The Board of Directors has duties to consider and provide opinions on important matters concerning business operations 
of the Company, such as vision and mission, strategies, risks, plan of actions and budget as well as to monitor the performance 
of the executives to ensure their efficiency and effectiveness on compliance with the specified policies and plans of action. 

	 Segregation	of	duties	between	policies	setting	and	routine	management

  The Board of Directors has segregated power, duties and responsibilities on establishing supervisory policies and routine 
management clearly. The Chairman of the Board of Directors and the President & Chief Executive Officer are appointed by the 
Board of Directors and the Chairman and the President & Chief Executive Officer are two separate individuals. The Chairman 
 shall take the lead and have key roles in making decision concerning the Company’s policies as a result of the meetings 
of the Board of Directors under business objectives jointly considered and established by the Board and the executives.  
During each meeting, all directors are encouraged to actively participate as well as express their opinions independently. The  
Chairman shall also act as a chairman of the shareholders’ meeting of the Company. However, the Chairman shall not  
participate in routine tasks but shall support and give advice on business operations to the executives through the President 
& Chief Executive Officer constantly. The President & Chief Executive Officer shall be responsible for business management 
under the power authorized by the Board of Directors.  

 Policy on Corporate Governance

  The Company has prepared the written corporate governance policy since 2010 and such policy has been approved by 
the Board of Directors’ meeting No. 1/2010 on May 6, 2010. The Board shall review the policy and its compliance regularly. 
The Company has communicated with everyone in the organization about the correct and mutual understandings about  
ethical standards for business dealings and encouraged everyone to comply with such specified policy.  

 Code of Conduct

  The Board of Directors adheres to the equitable and fair business operations and specifies a written code of conduct to 
put into practice and disseminate to the employees as practical guidelines. Objectives are to express its intention to conduct 
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business with transparently, ethically and responsibility to the stakeholders, by taking into consideration the societies and 
environment through the trainings and various communications within the organization. Such code of conducts shall reflect 
goodwill and practical guidelines to be observed by all employees. Ethical framework include respect and comply with laws, 
interests and conflicts of interests, use of inside information and maintenance of confidential information, internal control  
system and internal audit, receipt and giving of gifts, assets or other benefits, intellectual properties, information technology 
and communication, political rights and impartiality, employees treatment and responsibility to stakeholders.

  The Company has announced and informed all employees for their acknowledgement and strictly compliance.

 Conflict of interest  

  The Company’s policy concerning the conflict of interest is based on principle that any decision making on business 
operations shall be based on maximum profits of the Company only and shall avoid any acts which can cause conflict of 
interest. The directors, the executives and the employees shall review and disclose the transactions with conflict of interest 
for the Company’s acknowledgement, as well as to inform their relationship or connection with such transaction. During any 
consideration, person who is related to or connected with such transaction shall not participate in consideration process and 
shall not have power to authorize for such transaction. Any undertaking to be conducted shall bear in mind about its suitability, 
prices and conditions, like conducting the transactions with the third party.  

  The Audit Committee shall propose the related transactions and the transactions with conflict of interest to the Board of 
Directors and they shall be carefully considered to ensure compliance with the criteria of the Stock Exchange of Thailand as 
well as to disclose them in the annual report (Form 56-2) and annual information disclosure form (Form 56-1).

  The members of the Board of Directors and the executive of the Company shall include their spouses and children under 
legal age. When there is a change in securities holding of the Company, they shall notify the Company and submit a report on 
a change of securities holding to the Office of the Securities and Exchange Commission under Clause 59 of the Securities and 
Exchange Act B.E. 2535 (A.D. 1992) within 3 working days after the date such shares have been purchased, sold, transferred 
or accepted transfer. In addition, the directors, the executives or the working units that can access to inside information are 
prohibited to disclose such information to the third party or other people who do not have the related responsibilities. They 
are also prohibited to purchase or sale of securities of the Company within 1 months before disclosure of financial statement 
to the public and at least 3 days after disclosure of such information to prevent any wrongfully use of inside information.   

 Internal Control System

  The Board of Directors places importance on good corporate governance and internal control systems, both at  
management and operation level. Internal control system is a key mechanism to provide confidence to the executives to reduce 
business risks, support effective business operations by allocating properly resources to achieve the targeted objectives. 
 It can prevent the assets from missing, losing or wrongfully exploiting. It can also make the annual report accurately and  
credibility, including can help the personnel to comply with related laws and regulations as well as to protect the shareholders’ 
investments. As a result, the Company has defined a clearly written policy on duties, operational powers of the executives 
and the employees, on control usage of the Company’s assets, including to appropriated segregate the operating person, 
the supervising person and the evaluating person for purpose of balance of power and cross checking.

  The Board of Directors assigns the Audit Committee to audit the suitability and efficiency of the internal control systems 
established by the executives, relating to the operation, financial reporting, compliance with rules, regulations, policies and 
corporate governance principles including risk management. The Board of Directors also emphasizes on advance warning 
signs and irregular transactions. The Company has engaged Ultima Advisory Company Limited to be the Company’s internal 
auditor to audit and ensure that the Company has adequate and proper internal control systems. For full independency and 
balance of power, such internal auditor shall directly report to the Audit Committee. The Company shall constantly follow up 
and evaluate adequacy of the internal control systems at least once a year to ensure effectiveness of the system. 

 Risk Management

  The Board of Directors puts emphasis on risk management and is responsible for defining overall risk management 
policy of the organization, assessing risk and managing them to be in acceptable level. The Board of Directors has appointed 
the Risk Management Committee which comprised Assoc. Prof. Dr. Paritud Bhandhubanyong, as the chairman of the Risk 
Management; Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat and Mr. Chatchaphol Prasopchoke, as the members to make 
sure that risk management is effective and is compliance with the specified policies. Overall principles are that there shall 
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be the measures to tackle any risks that might prevent achievement of the planned business operations. The Company also 
encourages and stimulates everybody to build up the working culture that realizes importance of risks and understanding of 
their causes then corrects them, for instance the improvement of the working procedures, usage of the resources properly as 
well as usage of tools to prevent or mitigate any possible risks. The abovementioned systematic operations can provide new 
business opportunities which can add value to the organization. 

 Report of the Board of Directors 

  The Board of Directors is responsible for the financial statement of the Company and assigns the Audit Committee to audit 
and prepare the financial report in accordance with the generally accepted accounting principles. The Company’s important 
information must be adequately and transparently disclosed. The Accounting Department and/or the auditor shall attend the 
joint meeting and present the financial report to the Board of Director every quarter. The Board of Directors is responsible 
for the Company’s financial information including the financial information system (Report on Responsibilities of the Board of 
Directors to the Financial Report) as presented in the annual report. Such financial statement has been prepared pursuant 
to the generally accepted accounting standards and has been audited by D I A International Audit Co., Ltd., the Company’s 
auditor. Disclosure of important information system including the financial and non-financial information shall be based on 
complete facts and on regularly basis.     

3.			 The	Meeting	of	the	Board	of	Directors

  Generally, the Board shall have a meeting every 3 months and an extraordinary meeting may be arranged in case of 
necessity. For each meeting, the clear agenda must be specified with correct, complete and adequate supporting documents 
submitted to each director in advance prior to the meeting so that the director can have time to study information before  
attending the meeting, except in case of emergency.  Minutes of meeting of the previous meetings which have been approved 
from the Board of Directors’ meeting shall be kept and available for inspection any time. Furthermore, the Company must 
prepare and submit a monthly performance report to the Board of Directors for acknowledgement, so that the Board can be 
informed of the Company’s business and can supervise operations of the executives continually and in due time.  

  During the meeting, the Chairman of the Board of Directors and the President & Chief Executive Officer shall jointly set 
agenda for each Board meeting and each Board member is allowed to suggest agenda items.  

  The Chairman shall lead the meeting and all other directors are encouraged to express their views independently. Top 
executive may attend the meeting during some agenda to provide detailed information that they are responsible for and to be 
informed of the policy directly. Resolution of the Board of Directors’ meeting shall be made by a majority of votes where each 
director shall have one vote. The director who might have any conflict of interest shall not attend the meeting and/or shall not 
cast the vote. In the event of a tie, the chairman of the meeting shall have an additional casting vote.  

  All committee members are entitled to inspect the meeting document and other important document and if the Independent 
Director or the Audit Committee has any inquiries, other committees and the executives of the Company shall answer such 
inquiries accurately and as soon as possible.  

  In the event where the committee does not agree with the resolution of the meeting, such committee may ask the Corporate 
Secretary to record such disagreement in minute of meeting or submit an objection notice to the Chairman of the Board. 

  The Corporate Secretary shall attend the Board of Directors’ meeting every time to record a minute and submit it to the 
Chairman of the Board to sign and certify. Such minute shall be proposed to the next meeting for certification and approval. 
The Corporate Secretary shall collect the information or documents concerning the meeting for convenience on searching and 
reference. Normally all members of the Board of Directors shall attend the meeting every time, except there is a necessary 
matter which shall be notified in advance prior to the meeting. Moreover, the Board of Directors has a policy that Non-executive 
Directors shall hold meeting among themselves exclusively to consider important problems relating to the management of the 
Company and notify the President & Chief Executive Officer of the results of the meeting. The participation of each committee 
member can be summarized as follows:
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ปี	20121/	

Board	of	
Directors	
(12	times)

Audit	Com-
mittee
(5	times)

Executive	
Committee	
(8	times)

Risk	
Management	
Committee2/

(4	times)

Nomination	&	
Remuneration	
Committee
(2	times)

Corporate	
Governance	
Committee
(1	times)

1. Assoc. Prof. Paiboon Sareewiwatthana 3/ 10/12

2. Mr. Kitti Jivacate 12/12 8/8 1/4

3. Miss Nilrat Jarumanopas 11/12 7/8 1/4 1/1

1.  Mr.  Chatchaphol Prasopchoke 11/12 8/8 4/4

2. Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat 11/12 5/5 4/4 2/2 1/1

6. Assoc. Prof. Dr. Paritud   Bhandhubanyong 10/12 5/5 4/4 2/2

7. Miss Jeerapan Jinda 12/12 5/5 1/4 2/2 1/1

Remarks: 1/  The Board of Directors’ meeting No. 1/2012 dated February 20, 2012 has a resolution to appoint the Corporate  
  Governance Committee.

   2/  The Board of Directors’ meeting No. 2/2012 dated March 9, 2012 has a resolution to change and reduce the  
  members of the Risk Management Committee to be 3 persons, namely:

1)   Assoc. Prof. Dr. Paritud   Bhandhubanyong
2)   Assoc. Prof. Dr. Aekkachai Nittayagasetwat
3)    Mr.  Chatchaphol Prasopchoke

   3/  Has been appointed from the Board of Directors’ Meeting No. 1/2012 on February 20, 2012 to replace the vacant  
  director position and the first meeting attended was the Board of Directors’ Meeting No. 2/2012 on March 9, 2012.

4.			 Remuneration

  The remuneration policy of the Company for the directors and the executives is appropriated and is based on the 
Company’s performance and consistency with the same group of business/industry including appropriateness of duties and 
responsibilities of each director and executive. It is provided as the committees’ remuneration and/or salary and bonus.   

 Remuneration to the Committees and the Sub-committees

  The 2012 Annual General Meeting of Shareholders dated April 20, 2012 has approved the remuneration to the  
Committees and the Sub-committees. Details of the remuneration and the payment conditions are presented in the Directors 
and Executives Remuneration. 

 Remuneration to the President & Chief Executive Officer and the Executives

  The Company carefully considers about the remuneration to the Company’s executives to ensure that it is appropriated 
and in comparable rate with the same group of business in order to attract and retain the qualified executives. The executives 
with greater duty and responsibilities are paid more. 

5.		 Development	of	the	Board	of	Directors	and	the	Executives

  The Board of Directors has a policy to encourage and facilitate on provision of trainings to all relevant directors who have 
roles on supervising the Company’s performance, such as the directors, the members of the Audit Committee, the executives 
and etc to enable them to continuously improve their performance. Every time there is a change in director or a new director, 
the Administration Department shall provide a new director with material and useful information for fulfilling his/her duty as 
well as an introduction to the Company’s various businesses and business direction. 

6.	 The	Supervision	on	the	Use	of	Inside	Information

  For transparency and prevention of personal gains from the usage of the Company’s inside information which has not yet 
been disclosed to the public as well as for avoidance of any criticism concerning an appropriateness on purchase and sales 
of the securities by the internal people, the Company, therefore, has established the operating guidelines to be observed by 
the Company’s directors, the executives and the employees as follows:

1.  The Company’s directors, the executives and the employees shall maintain confidentiality and/or inside information of 
the Company by not disclosing it or using it for their own benefits or for benefits of the third party directly and indirectly. 
They shall not purchase, sell, transfer or accept transfer the Company’s securities by using the confidential and/or inside 
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information of the Company and/or undertake any legal action by using the confidential and/or inside information of the 
Company which might pose damages to the Company, directly or indirectly. 

2.  The directors, the executives, the employees in the working unit who can obtain inside information shall not use such 
information before it is disclosed to the public and shall not purchase, sell, transfer or accept transfer the Company’s 
securities during the 1 month period prior to the quarterly or yearly financial statement has been disclosed to the public 
and at least 3 days after the disclosure of such information.

  In addition, such requirement shall also apply to the spouse and children under legal age of the Company’s directors, 
the executives and the employees. Those who violate shall be subject to disciplinary or legally penalty, as the case may be.

Personnel

As at December 31, 2012, the Company has total 65 employees (excluding 4 executives) and all of them are permanent 
employees which can be divided into each line of business as follows:  

Department Number	of	Employee	(Person)

Sales, Marketing and Operations 40

Accounting 5

Finance 2

Finance Plan 1

General Administration 14

Human Resources 2

Other Department (CSR & QM) 1

•	 Employees’	remuneration
  In 2012, the average remuneration paid to 63 employees by the Company was  30.22 million Baht comprising of salaries, 

commission for sales of goods, vehicle cost, contribution to the provident fund, contribution to the social security fund,  
contribution to the purchase the Company’s shares and etc. 

•	 Provident	Fund
  The Company has established a provident fund since February 1, 2004 with SCB Asset Management Co., Ltd. Later, on 

July 30, 2009, the provident fund manager has been transferred to Kasikorn Asset Management Co., Ltd. with objective to 
strengthen morale support to the employees and to motivate them to work with the Company for a long run. 

•	 Other	remunerations	
  On October 1, 2011, the Company has initiated the joint investment program between the employer and the employees 

(Employee Joint Investment Program (“EJIP”)) for the Company and its subsidiaries with objectives to motivate the employees 
for performing the work and create the sense of ownership in the Company as well to retain the employees with the Company.  
The term of this program is 3 years, starting from October 1, 2011 to September 30, 2014. The employees eligible to participate 
in this program must be the permanent employees of the Company and its subsidiaries and their working period must not 
less than 1 year on the starting date of this program and they must be the employees at the devision managers onwards or 
the employees the Company deems appropriated, excluding the President & Chief Executive Officer. This program is based 
on voluntary basis. The participants shall pay the contribution at the rate of 5 percent of their monthly salary each month and 
the Company or the subsidiaries shall pay the contribution of 5-7 percent of the participants’ salary. The contribution rate the 
Company and the subsidiaries pay depends on the working period of the participants as of the date they participated in this 
Program. Each month, such contribution shall be used to purchase the Company’s shares (“UAC”), which are traded in the 
MAI, pursuant to the criteria, methods and conditions specified in the program and which have been approved by the Office 
of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand on September 22, 2011. The participating 
employees can sell the UAC’s shares under this program after 1 year pursuant to the ratio specified. The Company has  
assigned Tisco Securities Company Limited to be its representative on this matter.

•	 Personnel	Development	Policy
  The Company has a policy for personnel development at all levels to enhance their knowledge and capabilities which 

shall be beneficial to the Company constantly. The Company has the annual internal and external training plan to enhance 
their capability and skills pursuant to their responsibilities at each level.      
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Connected Persons and Related Transaction

Summary of the related transactions of the Company with the persons who might have conflict of interest in 2012 
The transactions undertaken by the Company with the persons or the juristic persons who might have conflict of interest can be 

summarized as follows: 

Name	of	Person/Company	 Nature	of	Relationship

1. UAC	Hydrotek	Company	Limited
(UAC	HYDRO)

A subsidiary company. The Company holds 49.997 of the paid-up capital of UAC HYDRO 
(total shares held by the Company’s management who are Mr. Kitti Jivacate, Mr. Chatchaphol 
Prasopchoke and Miss Preeyaporn Thararatseth are 0.006 percent and Hydrotek Public Co., 
Ltd. holds 49.997 percent).  In addition, Mr. Kitti Jivacate, Miss Nilrat Jarumanopas and Mr. 
Chatchaphol Prasopchoke, the Company’s directors, are also the directors of UAC HYDRO.  

2. Bangchak	Biofuel	Company	Limited	
(“Bangchak	Biofuel)	

An associated company. The Company holds 30 percent of total paid-up shares of Bangchak 
Biofuel. In addition, Mr. Kitti Jivacate and Mr. Chatchaphol Prasopchoke, the Company’s 
director, are also the directors of Bangchak Biofuel. 

3. Hydrotek	Public	Company	Limited	
(“HYDRO”)	

A joint venture in the Company’s subsidiary company (UAC HYDRO). HYDRO holds 49.997 
percent of paid-up capital of UAC HYDRO and 2 HYDRO’s representatives hold the director 
positions in UAC HYDRO, i.e. Mr. Salip Soongsawang and Mr. Pichai Klongpitak.   

4. P&P	Ordinary	Partnership Partners of P&P Ordinary Partnership are Miss Chavisa Jivacate and Miss Chalisa Jivacate, 
daughters of Mr. Kitti Jivacate who holds the position of director, executive director, President 
& Chief Executive Officer of the Company. Mr. Kitti Jivacate is also the authorized director to 
sign and bind the Company as well as a major shareholder of the Company. At as December 
31, 2012, he holds 57.29 percent of total issued shares of the Company.

Related	Parties Details	of	Transaction Value	of	Related	
Transaction
(Baht	Mil)

Necessity	and	Reasonableness	of	Related	
Transactions

2012

UAC Hydrotek Co., Ltd. (UAC 
HYDRO), which engages in 
business of production and 
supply of tap water, as well 
as supply and installation of 
the related equipment.

Sales	of	products:  The Company sells 
AX-2 System & MF Modules to UAC 
HYDRO. The price fixing policy is based 
on the market price and it is the same 
price offered to other customers.
Outstanding balance
Account receivable

- Such sales were in accordance with normal 
course of the Company’s business operation, 
just like sales to other customers because the 
Company has products required by UAC HYDRO. 
The selling price is fair price and the commercial 
terms and conditions are similar to those  
provided to other customers of the Company.  
The Audit Committee opined that such transaction 
 was reasonable and was a normal course of 
business of the Company.

Other	Incomes: The Company has 
income from office service fees includ-
ing other service fees, i.e. electricity, 
photocopy, cleaning and etc. from UAC 
HYDRO at the rate of 21,680 Baht per 
day pursuant to the Service Contract 
which has a term of 1 year beginning 
from April 1, 2012- March 31, 2013.
Outstanding balance:
Other receivables

0.195

-

Income from such office service fees is collected 
by calculating the service fee rate based on cost 
of lease rate of the Company and cost of average 
expenses of the services. The Audit Committee 
opined that such transaction was reasonable.
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Related	Parties Details	of	Transaction Value	of	Related	
Transaction
(Baht	Mil)

Necessity	and	Reasonableness	of	Related	
Transactions

2012

Bangchak Biofuel Co., Ltd. 
(“Bangchak Biofuel”), which 
engages business of produc-
tion, distribution and sale of 
biodiesel.

Purchase	of	products:  The Company 
purchases glycerin to import and sell 
in foreign countries. Such purchase is 
pursuant to the normal course of busi-
ness and at the market price. 
Outstanding balance
Account payable     

24.25

1.21

Such purchase was in accordance with normal 
course of the Company’s business operations 
and purchase prices are as per the market 
prices.   The Audit Committee opined that such 
transaction was reasonable and was a normal 
course of business of the Company.

Hydrotek Public Co., Ltd. 
(HYDRO), which engages in 
business of construction and 
environmental engineering 
management.  

Prepayment	for	purchasing	goods	
Turnkey contract for design, procure-
ment and installation of waste water 
recycle with  Bangchak Petroleum Public 
Co., Ltd. Selling prices and services 
are fixed pursuant to the market prices, 
like selling and provision of services to 
other customers. (Contract price before 
value added tax is 28.75 million Baht).
Income	from	sales
The Company sells microfiber mem-
brane 0.1 micron with selling price 
as per the market price, like selling to 
other customers. 
Outstanding	balance
Account receivable
Other receivables 
Contractor’s	fee
Turnkey contract for design, procure-
ment and installation of waste water 
recycle with Bangchak Petroleum Public 
Co., Ltd. Selling prices and services 
are fixed pursuant to the market prices, 
like selling and provision of services to 
other customers. (Contract price before 
value added tax is 28.75 million Baht).
Outstanding	balance
Account payable

7.56

38.00

-
0.065
11.99

9.23

Products purchase and sales and the turnkey 
contract were in accordance with normal course 
of the Company’s business operations. Such 
product purchase and sales and the turnkey 
contract are pursuant to the market prices. 
Audit Committee opined that such transaction 
was reasonable and was a normal course of 
business of the Company.
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Related	Parties Details	of	Transaction Value	of	Related	
Transaction
(Baht	Mil)

Necessity	and	Reasonableness	of	Related	
Transactions

2012

4. P & P Ordinary Partnership Warehouse	rental	fee: This warehouse 
is used for store chemicals and equip-
ment pending for sales and delivery to 
the customers. Its rental area is 2,200 
square meters with rental period of 3 
years, from January 1, 2010-December 
31, 2012. Rental rate is 55 Baht per 
square meter per month or 121,000 
Baht per month (The Company was 
responsible for payment of withhold-
ing tax at the rate of 5% of the rental 
fee each month, therefore rental fee 
including withholding tax equaled to 
127,368.42 Baht per month). Such 
rental rate is lower when compared 
with other rental rate of the nearby 
warehouses, which is approximately 
60-75 Baht per square meter. 
Outstanding	balance:
Accrued warehouse rental fee payable

1.53

-

This rental contract was executed because 
the existing leased warehouse did not have 
adequate areas, so the Company has to find 
new warehouse. This warehouse has been 
rented since November 1, 2009 and previously 
the Company has executed the contract with 
Mrs. Niramol Jivacate and in January 6, 2010, 
the counter party has been changed to P & P 
Ordinary Partnership. The lessor did not increase 
the rental fee since the commencement of the 
rent until at present. Such warehouse is situated 
in the suitable location and the agreed rental 
fee was lower when compared with the market 
prices.  The Audit Committee during the meeting 
on May 6, 2010 opined that such transaction was 
reasonable and can support normal course of 
business of the Company.

The necessity and reasonableness of the transactions
Related transactions between the Company and the related person were necessary and reasonable, for instance the purchase and 

sales of goods were in the normal course of the Company’s business and the warehouse rental and area rental and office service fees 
were transactions to support the ordinary business of the Company and its subsidiary company. Additionally such price fixing was fair 
and at market price with normal trading conditions that can be comparable to any transactions made with other unrelated parties and 
they did not make the Company lose any benefits. 

The Audit Committee has considered the abovementioned related transactions and opined that they were necessary and reason-
able, as well as were beneficial to the Company 

Procedure or process for approval of the related transactions
The Audit Committee is required to jointly consider and approve the related transaction of the Company and the best interest of 

the Company must be taken into account for consideration of such related transactions.  

The related transactions which may incur in the future with the persons who might have conflict of interest or interests or is likely to 
have a conflict of interest are required to be audited and recommended by the Audit Committee and/or the Board of the Directors with 
regards to its necessity and reasonableness . In case the Audit Committee and/or the Board of Director do not have expertise in examining 
any of the related transactions, the Company will engage the independent expert or the Company’s auditor to provide opinion on it. The 
Board of Directors and/or the Audit Committee and/or the shareholders, as the case may be, shall use such opinion to make decision.  
The person who might have conflict of interest in any transaction shall not be entitled to vote or approve such relevant transaction. The 
Company shall disclose the related transactions in notes to the financial statement which has been audited by the Company’s auditor, 
an annual report and an annual information disclosure form (56-1 form). 
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Policy or trend of related transaction
The Company anticipates that there shall be the related transactions concerning goods purchase and sale and property rental 

with persons who might have conflict of interest with the Company which are normal course and can support the Company’s business 
in the future. Such related transactions shall be executed as necessary and for the efficient business operation by having clear policy 
on price fixing pursuant to fair and appropriated pricing and marketing conditions and to ensure that the related transactions are not 
undertaken for a purpose of transferring interest between the Company and the person who may have conflict of interest, as well as to 
take into consideration the maximum benefit of the Company. The Company’s Audit Committee shall review and provide opinions on 
related transactions which are normal business transaction or transaction which supports normal business operation on quarterly basis.

For the related transactions which may have conflict of interest in the future, the Board of Directors shall comply with the laws  
concerning securities and stock exchange and the regulations, announcements, orders or requirements of the Stock Exchange of 
Thailand as well as with the requirements concerning the disclosure of the related transactions and the acquisition and disposal of the 
material assets of the Company and its subsidiary including compliance with the accounting standards specified by the Accountants 
and the Certified Public Auditors Association of Thailand and Federation of Accounting Professionals.
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Management Discussion and Analysis of the Operating Results

Overview of operations (Separate Financial Statements)

The Company engages in business of import and distribution of chemicals and equipment used in various industries, i.e. off-shore 
natural gas exploration and production, oil refinery, petrochemicals plants, base oil plant, polymer and plastics plant, chemicals plant, 
power plant and utilities system including provision of consultancy services and marketing recommendations. In 2012, approximately 
57.63 percent of total revenue came from sales of products in Energy and Petroleum Business Group followed by products in Industrial 
Business Group, of which their sales ratio was 29.55 percent. Ratio of sales of other products and service incomes was closely to each 
other at 3-8 percent of total revenue and revenue from others was 1.10 percent. 

In 2012, the Company’s net profit was 88.53 million Baht, decreased by 7.23 percent from 2011. Revenue from sales in 2012 was 
747.22 million Baht, decreased by 21.35 percent from 2011 but incomes from services increased by 56.07 million Baht. Gross profit  
margin was 23.92 percent, an increase from 2011, which was at 16.71 percent. Selling and administrative expenses including remuneration 
of the directors and the executives were 85.45 million Baht, which was 7.10 percent increased from 2011. Financial cost was 2.74 million 
Baht, decreased by 50.15 percent from 2011.

Revenues from Sales

In 2012, the Company’s revenue from sales and services was 811.82 million Baht, a decrease of 146.71 million Baht from 2011 due 
to a decrease of sales of products in Energy and Petroleum Group which was  catalyst and equipment  used in natural gas production 
process amounting to 214.25 million Baht. Revenues from sales of products in Industrial Group increased 24.87 million Baht and revenues 
from Service Group increased 56.07 million Baht. While revenues from sales of other groups reduced by 13.40 million Baht. 

Income from other revenues increased 2.12 million Baht and proceeds from dividend received reduced 35.97 million Baht, which 
made total revenues of the Company’s business in 2012 reduced by 180.56 million Baht from 2011.  

Cost of Sales

Cost of sales in 2011-2012 was Baht 798.33 million Baht and 617.67 million Baht or 83.29 percent and 76.08 percent of revenues 
from sales and services respectively. Such decreased cost of sale was in line with the reduction of sales during such period. Cost of 
sales was decreased by 22.63 percent from 2011. Gross profit in 2012 was 23.92 percent, an increase from 16.71 percent from 2011 
which meant that the Company can better maintain gross profit level when compared with last year.

Expenses

Total expenses of the Company in 2011-2012 was 85.28 million Baht and 88.18 million Baht, which was equaled to ratio of revenues 
from sales and services of 8.90 percent and 10.86 percent respectively.

In 2011-2012, selling expenses of the Company was 26.09 million Baht and 27.26 million Baht or 2.72 percent and 3.36 percent of 
revenues from sales and services respectively.

Administrative expenses in 2011-2012 was 53.69 million Baht and 58.19 million Baht, an increase of 8.37 percent, or accounting 
for 5.60 percent and 7.17 percent of revenues from sales and services respectively. Most of administrative expenses in 2012 comprised 
of expenses for office management, expenses for the executives and Independent Directors’ remuneration which were at 42.87 million 
Baht, 12.91 million Baht and 2.41 million Baht respectively. 

Financial costs for 2011-2012 was 5.49 million Baht and 2.74 million Baht or 0.57 percent and 0.34 percent of revenues from sales 
and services respectively.

Profit before Financial Costs and Income Tax

Profit before financial costs and income tax of the Company in 2011-2012 was 123.33 million Baht and 117.76 million Baht, decreased 
by 5.57 million Baht. Reasons were that the sales of products and other shares of income, i.e. dividend received from the activities in-
vested by the Company amounting to 35.97 million Baht has decreased but the Company can maintain gross profit level as per target. 

Share of Profit (Loss) from Investments in Associated Company   

In 2011-2012, the Company has share of profit (loss) from investments in Bangchak Biofuel Company Limited where the Company 
realized profit (loss) according to shareholding proportion of 30 percent was 22.21 million Baht and 30.31 million Baht respectively

Net Profit

The Company’s net profit in 2011-2012 (as per the separate financial statement) was 95.42 million Baht and 88.53 million Baht, 
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a decrease by 6.89 million Baht, which was accounting for net profit margin of 9.95 percent and 10.90 percent respectively. Reasons 
attributing to  such increased net profit margin was that the Company can increase gross profit margin as well as can control selling 
expenses and administrative expenses. 

However, when consideration from the consolidated financial statement of 2011-2012, the Company’s net profit was 80.22 million 
Baht and 115.69 million Baht, which was accounting for net profit margin of 8.35 percent and 14.25 percent respectively. Such increase 
was due to the realized share of profit from investment in the associated company in 2012 amounting to 30.31 million Baht.   

Financial	Position

As at December 31, 2012, total assets of the Company under the separate financial statement was 915.28 million Baht, increased 
by 453.27 million Baht or 98.11 percent from December 31, 2011 due to the following reasons: 

• Current asset was increased by 38.09 million Baht or 12.53 percent, most of them come from an increase of trade and other 
receivables of 74.24 million Baht, an increase of inventories of 26.32 million Baht and a reduction of cash and cash equivalent 
and current investment – cash at bank of 40.27 million Baht and 28.02 million Baht respectively.  

•	 Trade	Account	Receivables

As	at	December	31,	2012 As	at	December	31,	2011

Baht % Baht %

Account receivables – not yet due 71,131,964.00 46.57 64,094,489.57 61.34

Account receivables – past due

-  Less than 3 months 53,680,697.60 35.14 40,308,274.69 38.58

-  More than 3 to 6 months 9,966,379.86 6.52 - -

-  More than 6 to 12 months 17,981,124.75 11.77 - -

-  Over 12 months - - 78,379.64 0.08

Total 152,760,166.21 100.00 104,481,143.90 100.00

As at December 31, 2012, total account receivables was 152.76 million Baht, which consisted of account receivables – not yet due 
of 71.13 million Baht, account receivables less than 3 months of 53.68 million Baht and account receivables more than 3 to 12 months 
of 27.95 million Baht.   

• Inventories

  At the year ended 2012, the inventories were 117.72 million Baht which was increased by 26.32 million Baht from 2011, 
primarily due to the purchase of raw materials for the project of 19.01 million Baht and an increase of the finished good of 6.69 
million Baht. 

  The Company’s policy on allowance for obsolete finished goods for prolonged non-turnover goods or goods which did 
not meet the specified criteria/ standards was as follows:

As	at	December	31,	2012 As	at	December	31,	2011

Baht % Baht %

Raw materials 19.01 16.15 - -

Finished goods 95.50 81.12 88.81 97.16

Goods in transit 3.94 3.35 3.33 3.64

Total 118.45 100.62 92.13 100.80

Less    provision for decline in finished goods (0.73) (0.62) (0.73) (0.80)

Inventories	-	Net 117.24 100.00 91.41 100.00
• Non-current assets were increased by 415.18 million Baht or 262.90 percent, primarily due to an increase of net  

equipment – building under construction of 399.18 million Baht including an increase of prepayment for fixed assets of 
28.59 million Baht and a reduction of pledge bank deposit of 12.56 million Baht.  
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• Total liabilities as at December 31, 2012 was 364.02 million Baht, an increase of Baht 263.58 million Baht or 262.58 
percent from December 31, 2011, mainly reasons were due to an increase of bank overdraft and short-term loan from 
the financial institutions, account payable for purchasing fix assets and long-term loans. 

• As at December 31, 2012, the shareholders’ equity of the Company was 551.26 million Baht which was increased by 
189.69 million Baht or 52.46 percent from December 31, 2011 due to an increase of registered capital and premium on 
share capital of 118.41 million Baht, realization of profit of 88.53 million Baht, dividend paid as cash and common shares 
of 43.12 million Baht and legal reserve of 4.43 million Baht.  

 Liquidity            Unit: Million Baht

																Description 2012 2011

Net cash from (used in) operating activities (19.58) 83.29

Net cash from (used in) investing activities (324.59) 76.25

Net cash from (used in) financing activities 303.90 (148.95)

Cash and cash equivalent increased (decreased) (40.27) 10.59

Cash and cash equivalent as at January 1 68.23 57.64

Cash and cash equivalent as at December 31 27.96 68.23

  In 2012, cash used in operating activities of the Company was 19.58 million Baht,  which came from the operating profits 
with profit before income tax amounting to 115.02 million Baht. There were adjustments and changes in the operating assets, 
for instance trade account receivables and other receivables increased by 75.74 million Baht, inventories increased by 25.64 
million Baht and the operating liabilities from trade account payables and other payables decreased by 9.51 million Baht.

  Cash used in investing activities was 324.59 million Baht, most of them were cash used in current investment, pledged 
bank deposit  which was reduced by 40.58 million Baht and purchase for fixed assets of 365.40 million Baht.

  Cash from financing activities was 303.90 million Baht, which comprised of an increase of bank overdraft and short-term 
loan from the financial institutions amounting to 153.79 million Baht, an increase of long-term loan amounting to 49.94 mil-
lion Baht and proceeds from capital increase amounting to 181.41 million Baht while cash dividend was 17.25 million Baht. 
Therefore, total amount of cash as at ending of 2012 was 27.96 million Baht. 

	 Liquidity	Ratio

  In 2011-2012, the liquidity of the Company was lower with liquidity ratio equaled to 3.26 times and 1.10 times respectively 
which was due to an increase of current assets. At the same time, current liabilities were also increased due to an increase 
of bank overdraft and short-term loan from financial institutions including trade account payables and other payables.

  In 2011-2012, cash cycle was 61.53 days and 88.17 days respectively, which increased from the end of 2011 due to 
average collection period of the Company in 2012 was 59.72 days, an increase from 43.09 days in 2011. Average selling 
period in 2012 was 54.46 days, which increased from 44.12 days in 2011. While, at the same time, average payment period 
in 2012 was 26 days, which increased from 25.68 day in 2011.

	 Financial	Policy	Ratio

  For the year ended 2011-2012, total debt to equity ratio was 0.28 time and 0.66 time respectively. Such increase of debt 
to equity ratio in 2012 was the results of an increase of shareholders’ equity of the Company, an increase of retained earnings 
and registered capital and an increase of total liabilities by 263.58 million Baht.

 Auditor’s	remuneration

  In 2011-2012, the Company paid remuneration to the auditor at 600,000 Baht and 670,000 Baht respectively, without 
any additional benefits.
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Report of the Board of Director’s Responsibilities 
for Financial Statements

Financial statement of Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited (“the Company”) has been prepared pursuant 
to Thai accounting standards under the Accounting Act B.E. 2543 as well as the interpretations and accounting guidelines announced 
by the Federation of Accounting Professions as well as regulations of the Office of Securities and Exchange Commission on preparation 
and presentation of financial report under the Securities and Exchange Act B.E. 2535.

The Board of Directors puts emphasis on its duty and responsibilities in supervising to ensure that the Company’s operations are 
compliance with corporate governance policies; the financial statement and financial information technology presented in the Annual 
Report is accurate, complete and provides adequate disclosures. The Board of Directors provides and maintains effective internal 
control system to assure confidence and credibility of the financial statement, including complies with the laws and relevant regulations. 
The Audit Committee has reported its auditing results to the Board of Directors and those opinions were presented in the Annual Report.

The Board of Directors is of the opinion that the Company’s overall internal control systems are satisfactory and can assure reason-
able accountability of the financial statement as of December 31, 2012 which has been audited by the Company’s auditor in accordance 
with generally accepted accounting standards. The Board of Directors also has opinion that the financial statement indicates its financial 
status and operating results correctly and as appropriate with regard to significant information, in accordance with generally certified 
accounting principles.

	 (Mr.	Paiboon	Sareewiwatthana)	 (Mr.	Kitti	Jivacate)

 Chairman President& Chief Executive Officer           
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Auditor’s report
 
 
 

AUDITOR’S REPORT 
 
To the Shareholders of  

UNIVERSAL ADSORBENTS & CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of UNIVERSAL 
ADSORBENTS & CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES and of 
UNIVERSAL ADSORBENTS & CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED, which comprise 
consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2012, consolidated and separate 
statements of comprehensive income, consolidated and separate statements of changes in shareholders’ equity, 
and consolidated and separate statements of cash flows for the year then ended, including notes of summary of 
significant accounting policies and other explanatory information. 
 
Management’s Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with the financial reporting standards, and for such internal control as management determines is 
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due 
to fraud of error. 

 
Auditor’s Responsibility 

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I 
conducted my audit in accordance with standards on auditing. Those standards require that we comply with 
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures 
in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’ s judgment, including the assessment 
of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those 
risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’ s preparation and fair presentation 
of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not 
for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’ s internal control. An audit also 
includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
my audit opinion. 
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-  2 - 
 
Opinion 

In my opinion, the consolidated and separate financial statements present fairly, in all material 
respects, the consolidated and separate financial position of UNIVERSAL ADSORBENTS & CHEMICALS 
PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES and of UNIVERSAL ADSORBENTS & CHEMICALS 
PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2012, and their financial performance and cash flows for 
the year then ended in accordance with the Thai financial reporting standards. 
 
Other matter 

I did not audit the financial statements for the years ended December 31, 2012 of an associate which 
included in these financial statements. Investment in associate by using equity method reflected at 19.51  
per cent of total assets as at December 31, 2012 and share of profit from investment in associate for the year 
ended December 31, 2012 at 3.69 per cent of total revenues. Those financial statements were audited by the 
other auditor whose report has been furnished to me, and my opinion, insofar as it relates to the amounts 
included for associate, is based solely on the report of the other auditor. 
 
 D I A International Audit Co., Ltd. 
 
 
 ( Mrs. Suvimol  Krittayakiern ) 
 C.P.A. (Thailand)   
 Registration No. 2982  
 
February 20, 2013 
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Statements Of Financial Position
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
As At December 31, 2012 And 2011

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
Assets Note 2012 2011 2012 2011

Current assets
     Cash and cash equivalents 6 32,454,383.69 70,600,067.44 27,960,593.99 68,232,511.14
     Current investments - cash at banks 0.00 28,020,041.74 0.00 28,020,041.74
     Trade and other receivables 7 185,984,792.57 110,576,622.92 184,703,445.90 110,463,821.57
     Prepayment for wages and
          purchasing goods 25,941,042.79 5,961,514.40 11,786,042.79 5,961,514.40
     Inventories 8 117,777,367.73 92,524,285.32 117,724,617.73 91,405,601.92

     Total current assets 362,157,586.78 307,682,531.82 342,174,700.41 304,083,490.77
Non-current assets

     Pledged bank deposit 9 0.00 12,561,874.99 0.00 12,561,874.99
     Investment in associate 10 198,778,073.04 168,470,379.84 111,051,487.00 111,051,487.00
     Investment in subsidiaries 11 0.00 0.00 5,249,625.00 4,999,700.00
     Plant and equipment 12 425,213,939.87 25,317,468.92 424,444,645.26 25,266,824.41
     Prepayment for purchase of
          fixed assets 28,588,055.05 0.00 28,588,055.05 0.00
     Other non-current assets 4,221,677.28 4,044,901.45 3,774,209.82 4,044,901.45

     Total non-current assets 656,801,745.24 210,394,625.20 573,108,022.13 157,924,787.85
Total assets 1,018,959,332.02 518,077,157.02 915,282,722.54 462,008,278.62

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

UNIVERSAL ADSORBENTS & CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2012 AND 2011

181Annual Report 2012
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited 



Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
Liabilities and shareholders' equity Note 2012 2011 2012 2011
Current liabilities

     Short-term loans from 
          financial institutions 13 170,650,116.03 16,793,237.16 170,650,116.03 16,793,237.16
     Trade and other payables 14 115,742,115.75 64,156,133.14 115,163,007.22 64,068,372.34
     Current portion of long-term debts 15, 16 9,669,858.81 823,245.67 9,669,858.81 823,245.67
     Advance received under agreement 14,900,000.00 0.00 0.00 0.00
     Corporate income tax payable 15,853,024.74 11,506,127.31 15,853,024.74 11,506,127.31

Total current liabilities 326,815,115.33 93,278,743.28 311,336,006.80 93,190,982.48
Non-current liabilities

     Long-term loans 15 42,226,875.00 0.00 42,226,875.00 0.00
     Financial lease liabilities 16 4,359,590.84 1,550,877.38 4,359,590.84 1,550,877.38
     Employee benefit obligations 6,148,982.00 5,693,751.00 6,097,336.00 5,693,751.00

Total non-current liabilities 52,735,447.84 7,244,628.38 52,683,801.84 7,244,628.38
Total liabilities 379,550,563.17 100,523,371.66 364,019,808.64 100,435,610.86

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
Liabilities and shareholders' equity Note 2012 2011 2012 2011
Shareholders' equity

     Share capital
        Authorized share capital
            552,949,478 ordinary 
                 shares of Baht 0.50 each 17 276,474,739.00 276,474,739.00
            172,500,000 ordinary 
                 shares of Baht 1 each 17 172,500,000.00 172,500,000.00
        Issued and paid-up share capital
            436,449,478 ordinary 
                 shares of Baht 0.50 each 17 218,224,739.00 218,224,739.00
            172,499,988 ordinary 
                 shares of Baht 1 each 17 172,499,988.00 172,499,988.00
       Premium on ordinary shares 181,830,224.59 83,266,474.59 181,830,224.59 83,266,474.59
     Retained earnings
       Appropriated - legal reserve 18 17,366,731.06 12,940,393.95 17,366,731.06 12,940,393.95
       Unappropriated 19 218,528,894.43 148,846,780.04 133,841,219.25 92,865,811.22

Total owners of the Company 635,950,589.08 417,553,636.58 551,262,913.90 361,572,667.76
       Non-controlling interests 3,458,179.77 148.78 0.00 0.00

Total shareholders' equity 639,408,768.85 417,553,785.36 551,262,913.90 361,572,667.76
Total liabilities and shareholders' equity 1,018,959,332.02 518,077,157.02 915,282,722.54 462,008,278.62

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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Statements Of Comprehensive Income
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
Note 2012 2011 2012 2011

Sales and services 811,818,137.12 957,592,980.84 811,818,137.12 958,527,560.28
Cost of sales and services (617,670,655.33) (797,322,081.97) (617,670,655.33) (798,330,765.37)
Gross profit 194,147,481.79 160,270,898.87 194,147,481.79 160,196,794.91
Other income 
        Dividend income 0.00 0.00 0.00 35,968,370.14
        Others 8,906,067.45 6,948,539.66 9,060,342.12 6,942,512.88
Selling expenses (27,262,034.67) (26,088,856.03) (27,262,034.67) (26,088,856.03)
Administrative expenses (61,174,599.16) (55,211,863.12) (58,185,850.13) (53,693,657.14)
Finance costs (2,736,676.58) (5,490,184.94) (2,736,669.43) (5,490,184.94)
Share of profit from investment 
        in associate 30,307,693.20 22,207,122.90 0.00 0.00
Profit before income tax 142,187,932.03 102,635,657.34 115,023,269.68 117,834,979.82
Income tax expenses 20 (26,496,527.54) (22,413,840.77) (26,496,527.54) (22,413,840.77)
Profit for the year 115,691,404.49 80,221,816.57 88,526,742.14 95,421,139.05
Other comprehensive income 0.00 0.00 0.00 0.00
Total comprehensive income for the year 115,691,404.49 80,221,816.57 88,526,742.14 95,421,139.05

Total comprehensive income attributable to :
          Owners of the Company 117,233,448.50 80,221,967.79 88,526,742.14 95,421,139.05
          Non-controlling interests (1,542,044.01) (151.22) 0.00 0.00

115,691,404.49 80,221,816.57 88,526,742.14 95,421,139.05
Earnings per share
        Basic earnings per share 21 0.29 0.20 0.22 0.24
        Weighted average number of 
             ordinary shares 21 400,057,811 396,749,478 400,057,811 396,749,478

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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Statements Of Changes In Shareholders’ Equity
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Consolidated financial statements (Baht) (Unit : Baht)

Issued and paid-up Premium on Retained earnings Owners of Non-controlling Total

share capital share capital Appropriated Unappropriated the Company interests shareholders'

Note Legal reserve equity

Balance as at December 31, 2010 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

Effects of adoption the new accounting 

    policy-employee benefits 5 0.00 0.00 0.00 (4,360,321.00) (4,360,321.00) 0.00 (4,360,321.00)

Balance as at January 1, 2011 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

Changes in shareholders' equity

     for the year 2011 : 

        Ordinary shares 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00

        Dividend paid 19 0.00 0.00 0.00 (22,500,000.00) (22,500,000.00) 0.00 (22,500,000.00)

        Total comprehensive income 

            for the year 0.00 0.00 0.00 80,221,967.79 80,221,967.79 (151.22) 80,221,816.57

        Dividend paid by cash and 

            ordinary shares 17, 19 22,499,988.00 0.00 0.00 (25,005,000.00) (2,505,012.00) 0.00 (2,505,012.00)

        Legal reserve 18 0.00 0.00 6,771,056.95 (6,771,056.95) 0.00 0.00 0.00

Balance as at December 31, 2011 172,499,988.00 83,266,474.59 12,940,393.95 148,846,780.04 417,553,636.58 148.78 417,553,785.36

Changes in shareholders' equity

     for the year 2012 : 

        Ordinary shares increase 11, 17 19,850,000.00 98,563,750.00 0.00 0.00 118,413,750.00 5,000,075.00 123,413,825.00

        Total comprehensive income 

            for the year 0.00 0.00 0.00 117,233,448.50 117,233,448.50 (1,542,044.01) 115,691,404.49

        Dividend paid by cash and 

            ordinary shares 17, 19 25,874,751.00 0.00 0.00 (43,124,997.00) (17,250,246.00) 0.00 (17,250,246.00)

        Legal reserve 18 0.00 0.00 4,426,337.11 (4,426,337.11) 0.00 0.00 0.00

Balance as at December 31, 2012 218,224,739.00 181,830,224.59 17,366,731.06 218,528,894.43 635,950,589.08 3,458,179.77 639,408,768.85

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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Statements Of Changes In Shareholders’ Equity
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

(Unit : Baht)

Issued and paid-up Premium on Total
Note share capital share capital Appropriated Unappropriated shareholders'

Legal reserve equity
Balance as at December 31, 2010 150,000,000.00 83,266,474.59 6,169,337.00 56,081,050.12 295,516,861.71
Effects of adoption the new accounting 
    policy-employee benefits 5 0.00 0.00 0.00 (4,360,321.00) (4,360,321.00)
Balance as at January 1, 2011 150,000,000.00 83,266,474.59 6,169,337.00 51,720,729.12 291,156,540.71
Changes in shareholders' equity
     for the year 2011 :
        Dividend paid 19 0.00 0.00 0.00 (22,500,000.00) (22,500,000.00)
        Total comprehensive income 
            for the year 0.00 0.00 0.00 95,421,139.05 95,421,139.05
        Dividend paid by cash and
            ordinary shares 17, 19 22,499,988.00 0.00 0.00 (25,005,000.00) (2,505,012.00)
        Legal reserve 18 0.00 0.00 6,771,056.95 (6,771,056.95) 0.00
Balance as at December 31, 2011 172,499,988.00 83,266,474.59 12,940,393.95 92,865,811.22 361,572,667.76
Changes in shareholders' equity
     for the year 2012 :
        Ordinary shares increase 17 19,850,000.00 98,563,750.00 0.00 0.00 118,413,750.00
        Total comprehensive income 
            for the year 0.00 0.00 0.00 88,526,742.14 88,526,742.14
        Dividend paid by cash and
            ordinary shares 17, 19 25,874,751.00 0.00 0.00 (43,124,997.00) (17,250,246.00)
        Legal reserve 18 0.00 0.00 4,426,337.11 (4,426,337.11) 0.00
Balance as at December 31, 2012 218,224,739.00 181,830,224.59 17,366,731.06 133,841,219.25 551,262,913.90

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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Statements Of Cash Flows
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
2012 2011 2012 2011

Cash flows from operating activities
  Profit before corporate income tax 142,187,932.03 102,635,657.34 115,023,269.68 117,834,979.82
     Adjustment
          Depreciation 3,658,222.68 2,803,830.41 3,303,710.41 2,798,540.34
          Loss on devaluation of inventories 0.00 727,103.06 0.00 727,103.06
          Unrealized loss on exchange rate 719,976.69 239,721.45 719,976.69 239,721.45
          Share of profit from investment in associate (30,307,693.20) (22,207,122.90) 0.00 0.00
          (Gain) loss on disposal of fixed assets (476,634.51) 21,557.79 (476,634.51) 21,557.79
          Amortization of prepaid expenses 1,092,491.84 800,052.41 1,091,421.71 800,052.41
          Employee benefit obligations 455,231.00 1,333,430.00 403,585.00 1,333,430.00
          Dividend income 0.00 0.00 0.00 (35,968,370.14)
          Interest expenses 1,526,934.63 4,719,085.45 1,526,927.48 4,719,085.45

118,856,461.16 91,073,315.01 121,592,256.46 92,506,100.18
     (Increase) Decrease in changes of operating assets
          Trade and other receivables (76,905,191.49) 11,722,181.04 (75,735,515.78) 11,834,922.13
          Prepayment for wages and purchasing goods (19,979,528.39) 7,765,822.30 (5,824,528.39) 7,765,822.30
          Inventories (25,639,659.72) 16,295,017.61 (25,639,659.72) 17,413,701.01
          Other non-current assets 99,604.05 3,357,414.83 99,604.05 3,357,414.83
     Increase (Decrease) in changes of operating liabilities
          Trade and other payables (9,015,939.17) (25,809,713.18) (9,507,286.90) (25,897,473.98)
          Advance received under agreement 14,900,000.00 0.00 0.00 0.00
     Cash generated (paid for) from operations 2,315,746.44 104,404,037.61 4,984,869.72 106,980,486.47
     Interest paid (2,413,925.39) (4,719,085.45) (2,413,918.24) (4,719,085.45)
     Corporate income tax paid (22,597,037.31) (18,967,573.05) (22,149,630.11) (18,967,512.79)
Net cash provided by (used in) operating activities (22,695,216.26) 80,717,379.11 (19,578,678.63) 83,293,888.23

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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Statements Of Cash Flows (Continued)
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
2012 2011 2012 2011

Cash flows from investing activities
        (Increase) decrease in current investment 28,020,041.74 (28,020,041.74) 28,020,041.74 (28,020,041.74)
        Decrease in pledged bank deposit 12,561,874.99 85,728,122.31 12,561,874.99 85,728,122.31
        Dividend received from associate 0.00 35,968,370.14 0.00 35,968,370.14
        Increase in investment in subsidiary 0.00 0.00 (249,925.00) (4,999,700.00)
        Proceeds from sales of fixed assets 476,635.51 34,040.19 476,635.51 34,040.19
        Payments for purchase of fixed assets (365,406,983.38) (12,517,788.56) (365,399,754.41) (12,461,853.98)

Net cash provided by (used in) investing activities (324,348,431.14) 81,192,702.34 (324,591,127.17) 76,248,936.92
Cash flows from financing activities

        Increase (decrease) in short-term loans 
              from financial institutions 153,787,183.05 (122,645,360.41) 153,787,183.05 (122,645,360.41)
        Increase in long-term loans 49,942,875.00 0.00 49,942,875.00 0.00
        Payments for financial lease liabilities (995,673.40) (1,304,083.91) (995,673.40) (1,304,083.91)
        Proceeds from non-controlling interests 5,000,075.00 300.00 0.00 0.00
        Proceeds from share capital increase 118,413,750.00 0.00 118,413,750.00 0.00
        Dividend paid (17,250,246.00) (25,005,012.00) (17,250,246.00) (25,005,012.00)

Net cash provided by (used in) financing activities 308,897,963.65 (148,954,156.32) 303,897,888.65 (148,954,456.32)
Increase (decrease) in cash and cash equivalents (38,145,683.75) 12,955,925.13 (40,271,917.15) 10,588,368.83
Cash and cash equivalents as at  January 1 70,600,067.44 57,644,142.31 68,232,511.14 57,644,142.31
Cash and cash equivalents as at December 31 32,454,383.69 70,600,067.44 27,960,593.99 68,232,511.14

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011
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Notes To Financial Statements
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

1.  GENERAL INFORMATION

     1.1  The Company was registered  as a company limited  on April 1, 1985  and on April 22, 2010,  the Company has 

            registered  to change  its status  to public company limited  and  is listed company in the Market for Alternative 

            Investment (MAI) on October 11, 2010.

     1.2  The Company's registered address is No.1 TP&T Tower,  Floor 19th, Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit 

            Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 and the branch office's addresses as follows :

Branch 1 : Warehouse  is located  at 999  Moo 4,  Soi Tesaban Bangpoo 99 (Sermmitra),  Sukhumvit  Road, 

                    Muang Samutphakan, Samutprakan. 

Branch 2 : Sale office is located at 267/77 Sukhumvit Road, Maptaput, Muang Rayong, Rayong. 

Branch 3 : Warehouse is located at 613/13 Moo 2, Songkla-Jana Road, Pawong, Songkla, Songkla. 

     1.3  The Company  has engaged  in  business as follows:

            1.3.1  The  Company has  engaged  in business of  import  and distribution of chemicals  and  equipment used  in 

            various industries i.e. off-shore natural gas exploration and production, oil refinery and upstream petrochemicals, 

            engine oil  lubricant  manufacturing  plant,  polymer and  plastic manufacturing plant,  chemical  industrial plant, 

            power plant and utilities system.

            1.3.2  To provide the consultant and advising for the marketing of any products and services, the feasibility study

                      of any  projects  or works related to Energy industry,  Refinery,  Petrochemicals,  Power plants and other 

                      utilities.

            1.3.3  Production and distribution of Biogas used in power generation, transportation and various industies. 

            1.3.4  Hire of  construction of  machines and  equipment used  in various  industries i.e.  off-share  natural  gas 

                      expolration and production, oil refinery and upstream petrochemicals, engine oil lubricant manufacturing  

                      plant, polymer and plastic manufacturing plant, chemical industrial plant, power plant and utilities system. 

            1.3.5  Production  and  distribution  of  petroleum  manufacturing   such  as  Compressed  Natural  Gas  (CNG), 

                      Liquefied Petroleum Gas (LPG), Natural Gas Liquid (NGL). 

UNIVERSAL ADSORBENTS & CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011

189Annual Report 2012
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited 



Notes To Financial Statements (Continued)
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

2.  BASIS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION AND PRESENTATION
     2.1   Financial statements preparation basis 
                      The financial statements  have been prepared  in conformity with generally accepted accounting principles  
            enunciated under  the Accounting Professions  Act  B.E. 2547  and presented  in accordance  with the notification 
            of  Department  of  Business  Development  by Ministry  of  Commerce  dated September 28, 2011  regarding the 
            condensed form should be included in the financial statements  B.E.  2554 and in accordance with  the regulations 

            of  the Securities  and Exchange  Commission regarding  the preparation  and presentation  of financial  reporting 
            under the Securities and Exchange  Act  B.E. 2535.
                      The  financial statements  have been  prepared under  the historical  cost convention,  except as transaction 
            disclosed in related accounting policy.
     2.2  The Federation of Accounting Professions issued new and revise financial reporting standards of which pronounced 
            in the Royal Gazette which have not been effective in the year 2012 as follows : 

Contents Effective Date

TAS 12 Income Taxes January 1, 2013
TAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure January 1, 2013

of  Government Assistance
TAS 21 (Revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate January 1, 2013
Financial Reporting Standards
TFRS 8 Operation Segments January 1, 2013
Standing Interpretations

TSIC 10 Government Assistance-No Specific Relation January 1, 2013
to Operating Activities

TSIC 21 Income Taxes- Recovery of Revalued January 1, 2013
     ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่Non-Depreciable Assets

TSIC 25 Income Taxes- Changes in the Tax Status of an January 1, 2013
Enterprises or its Shareholders

TSIC 29 Service Concession Arrangements Disclosures January 1, 2014

  - 2 -

Accounting standards

Financial Reporting Interpretations Contents Effective Date
TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains January 1, 2014

a Lease
TFRIC 12 Service Concession Arrangements January 1, 2014
TFRIC 13 Customers Loyalty Programmes January 1, 2014
Accounting Guidance

Transfers of Financial Assets January 1, 2013
            Financial reporting standards which are effective on January 1, 2014,  the Company is being evaluated the effects
     of those standards on the financial statements in the year in which they are initially applied. 
            Financial reporting  standards  which are   effective  on  January  1,  2013,  have no  significantly effected  to the
     financial statements except for the following standards :

TAS 12 Income Taxes
       The management assessed the impacts on statements of financial position as at December 31, 2012 which
resulted from adoption this accounting standard, as a result, the Company incurred the increasing in total assets
and  retained  earnings by the same  amount  approximately  Baht  2.60  million  in  the  consolidated  financial 
statements and Baht 1.57 million in the separate financial statements respectively, statements of comprehensive 
income for the year then ended represented the increase  in total comprehensive income amount approximately 
Baht  0.35 million  in the consolidated  financial statements  and decrease  amount of Baht  0.36 million  in the 
separate  financial  statements  respectively  and the  effects  to the  beginning  retained  earnings of  2012  by 
increasing approximately Baht 2.25 million in the consolidated financial statements and Baht 1.93 million in the
separate financial statements respectively.

3.  CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
The  consolidated  financial  statements  incorporate  the  financial  statements  of  Universal  Adsorbents  & 

      Chemicals  Public Company Limited  and its subsidiaries,  control is  achieved where  the Company has the power to 
      govern the financial and operating policies until the control is ceased as follows : 

Incorporated in Percentage of investment (%) Type of business
2012 2011

Subsidiaries Hire of water production 
     UAC Hydrotek Co., Ltd./ Thailand 50 99.99 and distribution including 
     (formerly named "UAC related equipment use in
     Utilities Co., Ltd.") consumption and industries
     UAC & TPT Energy Co., Ltd. Thailand 99.97 0 Production and distribution

of Biogas used in power 
generation, transportation
and various industries

- 3 -
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Notes To Financial Statements (Continued)
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

Financial Reporting Interpretations Contents Effective Date
TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains January 1, 2014

a Lease
TFRIC 12 Service Concession Arrangements January 1, 2014
TFRIC 13 Customers Loyalty Programmes January 1, 2014
Accounting Guidance

Transfers of Financial Assets January 1, 2013
            Financial reporting standards which are effective on January 1, 2014,  the Company is being evaluated the effects
     of those standards on the financial statements in the year in which they are initially applied. 
            Financial reporting  standards  which are   effective  on  January  1,  2013,  have no  significantly effected  to the
     financial statements except for the following standards :

TAS 12 Income Taxes
       The management assessed the impacts on statements of financial position as at December 31, 2012 which
resulted from adoption this accounting standard, as a result, the Company incurred the increasing in total assets
and  retained  earnings by the same  amount  approximately  Baht  2.60  million  in  the  consolidated  financial 
statements and Baht 1.57 million in the separate financial statements respectively, statements of comprehensive 
income for the year then ended represented the increase  in total comprehensive income amount approximately 
Baht  0.35 million  in the consolidated  financial statements  and decrease  amount of Baht  0.36 million  in the 
separate  financial  statements  respectively  and the  effects  to the  beginning  retained  earnings of  2012  by 
increasing approximately Baht 2.25 million in the consolidated financial statements and Baht 1.93 million in the
separate financial statements respectively.

3.  CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
The  consolidated  financial  statements  incorporate  the  financial  statements  of  Universal  Adsorbents  & 

      Chemicals  Public Company Limited  and its subsidiaries,  control is  achieved where  the Company has the power to 
      govern the financial and operating policies until the control is ceased as follows : 

Incorporated in Percentage of investment (%) Type of business
2012 2011

Subsidiaries Hire of water production 
     UAC Hydrotek Co., Ltd./ Thailand 50 99.99 and distribution including 
     (formerly named "UAC related equipment use in
     Utilities Co., Ltd.") consumption and industries
     UAC & TPT Energy Co., Ltd. Thailand 99.97 0 Production and distribution

of Biogas used in power 
generation, transportation
and various industries
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Notes To Financial Statements (Continued)
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

These financial statements  have been  prepared in conformity with  the same  accounting policy  for the same 
      accounts and accounting events of the Company and subsidiaries. 

The  inter-company  transactions,  balances of  accounts  between  Universal Adsorbents & Chemicals  Public
      Company Limited and its subsidiaries, unrealized gain between of the Company and net assets of subsidiary have been 
      eliminated from the consolidated financial statements. 

4.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

     4.1  Income and Expenses Recognition
             4.1.1  Revenues and expenses are recognized on an accrual basis.
             4.1.2  Revenues from sales  are recognized  when the goods are delivered, the significant  risk and rewards have 
                       been transferred to the customers.
            4.1.3  Revenues from project advisory services are recognized as income when the services are rendered.
            4.1.4  Revenues from construction contract services are recognized by reference to the stage of completion of
                      the contract activity when it is probable that total contract cost will be exceed total contract revenue, the
                      expected loss is recognized as an expenses  in statements of comprehensive income immediately.

     4.2  Cash and Cash Equivalents
             Cash and cash  equivalents  included  cash  on hand and  at bank of which are due within three  months from the
     deposit date and without restriction on withdrawal.
     4.3  Allowance for Doubtful Accounts 
            The Company  and subsidiaries provide the allowance  for doubtful  accounts  for the possible  loss incurred from 
     receivable.  The estimated  loss are  based on  historical collection  experience and  a review  of the current status  of 
     existing receivable.  

     4.4  Inventory 
            Supplies are valued at the lower of cost on a first - in first - out (FIFO) basis or net realizable value.
     4.5  Investment
            Investment in subsidiaries is stated at cost net of provision for impairment (if any). 
            Investment in separate financial statements is stated at cost net of provision for impairment of investment (if any).

  - 4 -

192 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



Notes To Financial Statements (Continued)
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

     4.6  Plant and equipment
            Building and equipment are stated at cost less relevant accumulated depreciation and provision for impairment of 
     assets (if any). Cost is included initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site
     on which it is located, the obligation for which the Company and subsidiaries incur. 
            Building and equipment are  depreciation  on a  straight-line  basis over  the  estimated  useful  lives of the assets 
     and depreciation  charge has  to be  determined separately  for each  significant parts  of assets  with the  cost that  is 
     significant  in relation  to the  total cost  of asset item.  In addition,  the entity  is required  to review  the useful lives,
     residual value  and depreciation  method at least  at each financial year-end. 
            The estimated useful lives of the assets are as follows : 

Number of years
          Building improvement 5
          Office equipment 2, 5
          Office furniture and fixture 5
          Vehicles 5
Assets under construction were not depreciated.

     4.7  Impairment of Assets
            The Company and subsidiaries have assessed the impairment of assets  whenever events or changes indicated that
     the carrying amount of an assets exceeds its recoverable value (net selling  price of the assets  under current operation  
     or its utilization value whichever is higher).  The Company will consider  the impairment  for each asset  item or each 
     assets  unit generating  cash flows,  whichever  is  practical. In  case  of the  carrying amount of  an  asset  exceeds its
     recoverable value, the Company and subsidiaries will recognize an impairment loss in the statements of comprehensive 
     income for the period. The Company and subsidiaries will reverse the impairment loss  whenever there is an indication 
     that there is no longer impairment or reduction in impairment.
     4.8  Transactions in Foreign Currencies
            The Company and subsidiaries record its transactions in foreign currencies converting into Thai Baht by using the 
     exchange rates  ruling on the transaction dates.  The  outstanding  balances of accounts  in foreign currencies as at the 
     statements of financial position date are converted  into Thai Baht by using the exchange rates ruling on the same date.
            Gains or  Loss on  exchange rate are  taken into income  or expense in the results of operation. 
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For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

     4.9  Financial Instruments
            Financial instruments  are  presented  in statements  of  financial position,  consist  of  cash and  cash equivalents, 
     current investment, trade and other receivables,  pledged fixed deposit and long-term investment,  bank overdrafts and 
     short-term  loans  from  financial institution,  trade and  other payables  and financial  lease  liabilities.  The basis  of 
     recognition and measurement of each item is separately disclosed in the related transactions.
     4.10  Long-Term Lease 
              4.10.1  Financial lease 
                         The Company and subsidiaries record vehicles under hire  purchase agreement/lease agreement as assets  
              and  liabilities  in an amount equal to the fair value  of  the leased assets or the  present  value  of  the  minimum 
              payments under the agreements. Interest expenses are recorded to each period over the term of the agreement. 
              4.10.2  Operating lease 
                         The Company and subsidiaries have recorded long-term lease land agreement to be paid over the term of
              the  agreement  under  operating  lease   as  rental  expenses   since  the  inception  date   in  the  statements  of 
              comprehensive income, amortized on a straight-line basis.
     4.11  Employee Benefits
             4.11.1  Provident fund

       The Company and subsidiaries have established provident fund  under the defined contribution plan.  The 
               fund's assets  are separated entities  which are administered  by the outsider  fund manager.  The Company and 
               employees made contribution  into such  provident fund.  The Company's contribution payments to the provident 
               fund were recorded  as expenses  in the statements  of comprehensive income  in the period  in which they  are 
               incurred.
               4.11.2 Employee benefits for post - employment benefits 

       The Company  and subsidiaries provide  for post  employment benefits,  payable to employees  under the 
               Thai Labor Law.  The present value of  employee benefit  liabilities recognized  in the  statements of financial 
               position is estimated  on an  actuarial  basis using  Projected  Unit Credit Method  by the  independent actuary. 
               The calculation  was made  by utilizing  various assumptions  about future events.  The Company is responsible 
               for the selection of  appropriate assumptions.  

  - 6 -

       The principal actuarial assumptions were as follows;
               Discount rate 4.11% per annum
               Employee turnover Age-related scale and kind of employees
               Mortality According to Thailand TMO2008 male and female tables

     4.12  Income Tax
              The Company and subsidiaries recorded income tax  by calculating  from taxable net profit  as prescribed in the 

     Revenue Code.
     4.13  Accounting Estimates
             Preparation  of  financial  statements  in  conformity  with  generally  accepted  accounting  principles  required 
     the management  to make  several estimation  and assumption  which  affect  the  reported  amounts  in  the  financial 
     statements and notes related thereto.   Consequent actual results may differ from those estimates.
             The Company  and subsidiaries made estimates  and  assumptions  concerning the  future factors.  The results of 
     accounting estimates may be differed  from the related actual results.  The estimates and assumptions that may have a
     risk of  causing  an  adjustment  to the  assets  in the next  financial year  related  to allowance  for doubtful accounts, 

     allowance for devaluation of  inventories at the statements of financial position date. Other estimates are described in 
     the corresponding disclosures.
     4.14  Provisions 
             The Company and subsidiaries recognize a provision when an entity has a present legal or constructive obligation  
     as a result of a past event.  It is  probable that an outflow of economic benefits resources will be required to settle the
     obligation and reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If some or all the expenditure is required
     to settle a provision,  is expected  to be  reimbursed  when it is virtually certain  that reimbursement  will  be received

     if the Company settles the obligation. The amount recognized should not exceed the amount of the provision. 
     4.15  Earnings per Share
              Earnings (Loss) per share as presented in the statements of comprehensive income is the basic earnings per share
     which is determined by dividing the net profit for the year  by the weighted average number  of common shares issued 
     and paid-up  during  the year. 
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       The principal actuarial assumptions were as follows;
               Discount rate 4.11% per annum
               Employee turnover Age-related scale and kind of employees
               Mortality According to Thailand TMO2008 male and female tables

     4.12  Income Tax
              The Company and subsidiaries recorded income tax  by calculating  from taxable net profit  as prescribed in the 

     Revenue Code.
     4.13  Accounting Estimates
             Preparation  of  financial  statements  in  conformity  with  generally  accepted  accounting  principles  required 
     the management  to make  several estimation  and assumption  which  affect  the  reported  amounts  in  the  financial 
     statements and notes related thereto.   Consequent actual results may differ from those estimates.
             The Company  and subsidiaries made estimates  and  assumptions  concerning the  future factors.  The results of 
     accounting estimates may be differed  from the related actual results.  The estimates and assumptions that may have a
     risk of  causing  an  adjustment  to the  assets  in the next  financial year  related  to allowance  for doubtful accounts, 

     allowance for devaluation of  inventories at the statements of financial position date. Other estimates are described in 
     the corresponding disclosures.
     4.14  Provisions 
             The Company and subsidiaries recognize a provision when an entity has a present legal or constructive obligation  
     as a result of a past event.  It is  probable that an outflow of economic benefits resources will be required to settle the
     obligation and reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If some or all the expenditure is required
     to settle a provision,  is expected  to be  reimbursed  when it is virtually certain  that reimbursement  will  be received

     if the Company settles the obligation. The amount recognized should not exceed the amount of the provision. 
     4.15  Earnings per Share
              Earnings (Loss) per share as presented in the statements of comprehensive income is the basic earnings per share
     which is determined by dividing the net profit for the year  by the weighted average number  of common shares issued 
     and paid-up  during  the year. 
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For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

5.  EFFECTS FROM INITIAL ADOPTION FINANCIAL REPORTING STANDARDS

     Changes in accounting policy

                During  the year 2011,  the Company  applied TAS  19  "Employee  Benefits",  in accordance  with  the  FAP's 

     notification, the Company's employee benefits obligation was recorded as adjustment to the beginning  of 2011 retained 

     earnings.  From apply  such  accounting  standards,  the financial  statements  for the year  ended  December  31, 2011 

     represented the decrease  in beginning retained earnings  and increase in non-current liabilities  at the same amount of 

     Baht 4.36 million as belows :

Consolidated financial Separate financial 

statements (Baht) statements (Baht)

Retained earnings - unappropriated as at December 31, 2010 127,261,190.20 56,081,050.12 

Employee benefit obligations (4,360,321.00) (4,360,321.00)

Retained earnings - unappropriated as at January 1, 2011 122,900,869.20 51,720,729.12   

6.  ADDITIONAL DISCLOSURE OF CASH  FLOWS INFORMATON

     6.1  Cash and cash equivalents 

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2012 2011 2012 2011

Cash 28,035.00 45,547.00 23,035.00 42,392.00

Current accounts 1,624,400.84 1,059,783.73 1,596,449.99 1,032,175.73

Savings deposit 30,801,947.85 16,159,332.97 26,341,109.00 13,822,539.67

Fixed deposits 0.00 23,335,403.74 0.00 23,335,403.74

Bills of exchange 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

Total 32,454,383.69 70,600,067.44 27,960,593.99 68,232,511.14

     6.2  Non-cash transaction

            For the year ended December 31, 2012

            1)  The Company has purchased fixed assets in the amount of Baht 59.87 million, are due payment in 2013  which

                  was presented as other payables.
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            2)  The Company entered into leasing agreement for vehicles of Baht 6.58 million  which was paid initial amount 

                  of Baht 1.65 million. The remaining is presented as financial lease liabilities. 

            3)  The company has paid ordinary share dividend amount of Baht 25.87 million (51.75 million shares at par value 

                  of Baht 0.50 each) to the shareholders (note 19).

            For the year ended December 31, 2011

            1)  The Company has purchased fixed assets amount of Baht 5.87 million with payment maturity in 2012 which is

                  presented as other payables. 

            2)  The Company has paid ordinary share dividend amount of Baht 22.50 million (22.50 million shares at par value

                  of Baht 1 each) to the shareholders (note 19.).

7.  TRADE AND OTHER RECEIVABLES

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2012 2011 2012 2011

            Trade accounts receivable

Billed 152,760,166.21 104,481,143.90 152,760,166.21 104,481,143.90 

Unbilled 8,391,965.96 0.00 8,391,965.96 0.00

            Other receivables

Value Added Tax receivable 14,663,732.88   99,199.06          13,671,149.19   0.00

Others 10,168,927.52   6,074,659.60     9,880,164.54     6,061,057.31     

Total 185,984,792.57 110,655,002.56 184,703,445.90 110,542,201.21 

 Less   Allowance for doubtful 

          accounts - trade accounts 

          receivable 0.00 (78,379.64) 0.00 (78,379.64)

Net 185,984,792.57 110,576,622.92 184,703,445.90 110,463,821.57 
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Notes To Financial Statements (Continued)
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011 Consolidated and

Separate financial statements (Baht)
2012 2011

Trade accounts receivable are separated by aging as follows : 
       Trade accounts receivable under Credit Term 71,131,964.00 64,094,489.57
       Trade accounts receivable due for payment

-  Less than 3 months 53,680,697.60 40,308,274.69
-  Over 3 but less than 6 months 9,966,379.86 0.00
-  Over 6 but less than 12 months 17,981,124.75 0.00
-  Over 12 months 0.00 78,379.64
      Total 152,760,166.21 104,481,143.90

Events after the reporting period 
        Trade accounts receivable due payment over 3 months as abovementioned, the Company has received the 
payment in the amount of Baht 15.22 million. 

8.  INVENTORIES 
Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2012 2011 2012 2011
Raw materials 19,014,996.06 0.00 19,014,996.06 0.00
Finished goods 95,549,488.30 89,925,256.28 95,496,738.30 88,806,572.88
Goods in transit 3,939,986.43 3,326,132.10 3,939,986.43 3,326,132.10

Total 118,504,470.79 93,251,388.38 118,451,720.79 92,132,704.98
Less   Allowance for devaluation 
         of finished goods (727,103.06) (727,103.06) (727,103.06) (727,103.06)
           Net 117,777,367.73 92,524,285.32 117,724,617.73 91,405,601.92

9.  PLEDGED BANK DEPOSIT 
            As at December 31, 2011, the Company has fixed deposit with the several banks amount of Baht 12.56 million for 
     using as  guarantee  against  overdrafts  and  short-term  loans  from  financial  institutions  (note 13)  and  contingent 
     liabilities (note 28.8). 
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Notes To Financial Statements (Continued)
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

13. SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 
Consolidated and

Separate financial statements (Baht)
2012 2011

Short-term loans from bank 30,000,000.00 0.00

Trust receipt payable 140,650,116.03 16,793,237.16
Total 170,650,116.03 16,793,237.16

As at December 31, 2012 and 2011,  the Company has overdrafts line with bank amount of Baht 35 million 
     (3 banks) and Baht 20 million (1 bank) respectively interest of MOR - 1.5 - MOR per annum and MOR per annum 
     respectively. 

As  at December 31, 2012, the Company  has short-term  loans with 2 banks amount of  Baht 30 million by 
     issuing promissory notes  1)  amount of Baht 10 million  is due within January 2013,  at the interest  of MLR - 2 per 
     annum and  2)  amount of Baht 20 million  is due within March 2013 at interest rate of MMR per annum. 

As at  December 31, 2012  and  2011,  the Company  has  credit  line  for import goods from overseas with 
     several banks amount of Baht 420 million and Baht 210 million respectively,  at the agreed interest rate  on the loan 
     agreement date. 

As  at  December 31, 2012 , such overdrafts line and loans have no collaterals.
14. TRADE AND OTHER PAYABLES

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2012 2011 2012 2011
     Trade accounts payable 40,782,124.01      47,201,581.80    40,782,124.01    47,201,581.80    

     Other payables
     Accrued expenses 5,573,464.23        5,200,052.80      5,528,464.23      5,160,052.80      
     Fixed assets acquisition payable 59,300,961.10      5,873,712.06      59,300,961.10    5,873,712.06      
     Others 10,085,566.41      5,880,786.48      9,551,457.88      5,833,025.68      

   Total 115,742,115.75    64,156,133.14    115,163,007.22  64,068,372.34    
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Notes To Financial Statements (Continued)
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

15. LONG-TERM LOANS
Consolidated and

Separate financial statements (Baht)
2012 2011

Loans from bank 49,942,875.00 0.00
Less Current portion of long-term loans (7,716,000.00) 0.00

Net 42,226,875.00 0.00
As at December 31, 2012  the Company has long - term loans from bank as follows :

 - The  first loan agreement in the amount of Baht 19.51 million, the principal is repayable on a monthly basis 
through 81 installments of Baht 0.24 million each  (graced 3 months for principal repayment),  commenced 
in September 2012. The interest is payable on a monthly basis at the rate of MLR - 2.75% per annum.

 - The second loan agreement  in the amount of Baht 32.60 million,  the principal  is repayable  on a monthly 
basis  through  81 installments  of  Baht  0.40  million  each  (graced  3  months  for  principal  repayment), 
commenced in October 2012.  The interest is payable on a monthly basis at the rate of  3% per annum.

Both loans  agreement are  guaranteed by assets  in progress  (note 10)  and  the Company  must comply with 
significant  conditions  in loans  agreement about  1)  the Company should not get  into any obligations,  debts or 
responsibility  from borrowings or  guarantees any persons  which resulted to Debt to Equity Ratio exceeds 2 : 1 
time but not less than 0 (zero),  and  2)  the Company will preserve Debt Service Coverage Ratio not less than 2 
times.

16. LIABILITIES UNDER FINANCIAL LEASE AGREEMENT 
           1)  Financial lease liabilities excluded future interest are as follows : 

Consolidated and
Separate financial statements (Baht)

2012 2011
Payable under hire-purchase agreement 4,755,886.91 75,000.00
Payable under lease agreement 1,557,562.74 2,299,123.05

Total 6,313,449.65 2,374,123.05
Less    Current portion of long-term debt (1,953,858.81) (823,245.67)

Net 4,359,590.84 1,550,877.38
As at December 31, 2012 and 2011, vehicles at cost of  Baht 10.65 million and Baht 5.29 million respectively

      is  under the repayment to such payable under the agreement. 
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Notes To Financial Statements (Continued)
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

           2)  The minimum to be paid under financial lease as follows :
Consolidated and

Separate financial statements (Baht)
2012 2011

Within 1 year 2,207,555.81 946,824.00

Over 1 year not over 3 years 3,478,761.00 1,656,621.00
Over 3 year not over 5 years 1,132,723.00 0.00

Total 6,819,039.81 2,603,445.00
Less    Future interest of financial lease (505,590.16) (229,321.95)
Present value of financial lease liabilities 6,313,449.65 2,374,123.05

17. SHARE CAPITAL 
      For the year 2012
            1.  According to the minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders held on April 30, 2012, passed 

            the following resolution:
1.1  To decrease unissued  share capital  of the Company amount of Baht 12, remains registered  share capital
       amount of  Baht 172,499,988.00  (172.50 ordinary shares  at par value of Baht 1 each),  the Company has
       registered the decrease share capital with the Ministry of Commerce on May 10, 2012.
1.2  To increase the Company's  registered share capital  amount of Baht 59.87 million to Baht 232.37 million
       (232.37  ordinary shares  at par  value of Baht 1 each),  the Company  has registered  the increase share 
       capital with the Ministry of Commerce on May 11, 2012 as detailed following:

     1.2.1  Issue new  ordinary shares  for supporting  share  dividend  payment  in  the amount  of Baht  25.87 

              million  (25.87  million  ordinary shares  at par  value of  Baht 1 each)  and on  May  18, 2012,  the 
              Company has already paid share dividend to shareholders (note 19).
     1.2.2  Issue new ordinary  shares  for supporting  the increase share capital  under General Mandate in the
              amount  of Baht  34.00 million  (34 million  ordinary shares  at  par value  of Baht 1 each) which  is 
              allotted to the existing shareholders for 17 million shares (not exceed 10% of registered share capital)
              and the private placement for 17 million shares (not exceed 10% of registered share capital).

- 16 -

            2.  According to the minutes  of the Extraordinary Meeting  of Shareholders  No. 1/2012  held on June  27, 2012, 
            passed the following resolution:

2.1  To cancel the increase share capital under General Mandate of Baht 34 million (34 million ordinary 
       shares at par value of Baht 1 each).
2.2  To decrease the  Company's share capital  amount of  Baht 34,000,247.00  (34,000,247 ordinary shares at 
       par value of  Baht 1 each)  to be corresponded with the cancellation of the increase  share capital under

       General  Mandate and the remaining indivisible shares  from  share  dividend  payment 247 shares.  The 
       Company has registered the decrease share capital with the Ministry of Commerce on July 5, 2012.
2.3  To increase share capital  with specific objectives amount of Baht 22 million  (22 million ordinary shares
       at par  value of  Baht 1 each)  to offer  to private placement for  supporting the investment  expansion on 
       Petroleum  Production  Project  in   Sukhothai  province  including  project  related   to  renewable   and 
       alternative energy in the future.  According to the minutes of the Board of directors' meeting No. 5/2012
       held on  June 27, 2012,  passed to approve  the issue  share capital  to an investor  on July  10, 2012.  The 

       Company has  registered  the  increase  share capital  with  the  Ministry of  Commerce  on  July 6, 2012.
       Subsequent,  according to  the minutes  of Board of directors' meeting No. 9/2012  held on September 14,
       2012, passed the resolution to  change the offering  of  increase share  capital to  private placement to be 
       allotted to the Right Offering, Public Offering and warrants issuance the existing shareholders and public 
       investors. 

            3.  According to the minutes of shareholders' extraordinary meeting No. 2/2012 held on October 19, 2012, passed
            the following resolution:

3.1  Change the par value  of shares capital  from Baht 1 to Baht 0.50 each,  as a result,  the Company has the

       registered ordinary  shares total  440,749,478  shares  at  par value of  Baht 0.50 each.  The Company has 
       registered the change in par value of share capital with the Ministry of Commerce on October 22, 2012.
3.2  Decrease share capital  in the amount of Baht 22 million  (44 million ordinary shares at par value of Baht 
       0.50 each),  as a result,  the Company has the  registered ordinary shares  total 396,749,478 shares at par 
       value  of Baht  0.50 each. The Company  has registered  the decrease  share capital  with the Ministry of 
       Commerce on October 24, 2012.
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Notes To Financial Statements (Continued)
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

            2.  According to the minutes  of the Extraordinary Meeting  of Shareholders  No. 1/2012  held on June  27, 2012, 
            passed the following resolution:

2.1  To cancel the increase share capital under General Mandate of Baht 34 million (34 million ordinary 
       shares at par value of Baht 1 each).
2.2  To decrease the  Company's share capital  amount of  Baht 34,000,247.00  (34,000,247 ordinary shares at 
       par value of  Baht 1 each)  to be corresponded with the cancellation of the increase  share capital under

       General  Mandate and the remaining indivisible shares  from  share  dividend  payment 247 shares.  The 
       Company has registered the decrease share capital with the Ministry of Commerce on July 5, 2012.
2.3  To increase share capital  with specific objectives amount of Baht 22 million  (22 million ordinary shares
       at par  value of  Baht 1 each)  to offer  to private placement for  supporting the investment  expansion on 
       Petroleum  Production  Project  in   Sukhothai  province  including  project  related   to  renewable   and 
       alternative energy in the future.  According to the minutes of the Board of directors' meeting No. 5/2012
       held on  June 27, 2012,  passed to approve  the issue  share capital  to an investor  on July  10, 2012.  The 

       Company has  registered  the  increase  share capital  with  the  Ministry of  Commerce  on  July 6, 2012.
       Subsequent,  according to  the minutes  of Board of directors' meeting No. 9/2012  held on September 14,
       2012, passed the resolution to  change the offering  of  increase share  capital to  private placement to be 
       allotted to the Right Offering, Public Offering and warrants issuance the existing shareholders and public 
       investors. 

            3.  According to the minutes of shareholders' extraordinary meeting No. 2/2012 held on October 19, 2012, passed
            the following resolution:

3.1  Change the par value  of shares capital  from Baht 1 to Baht 0.50 each,  as a result,  the Company has the

       registered ordinary  shares total  440,749,478  shares  at  par value of  Baht 0.50 each.  The Company has 
       registered the change in par value of share capital with the Ministry of Commerce on October 22, 2012.
3.2  Decrease share capital  in the amount of Baht 22 million  (44 million ordinary shares at par value of Baht 
       0.50 each),  as a result,  the Company has the  registered ordinary shares  total 396,749,478 shares at par 
       value  of Baht  0.50 each. The Company  has registered  the decrease  share capital  with the Ministry of 
       Commerce on October 24, 2012.
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Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

3.3  Issue warrants  (UAC - W1)  in the  amount not  exceed 79.40 million units  to the  existing shareholders 
       whose the name listed in shareholders register as at the Record Date at the ratio of 5 existing shares to 1 
       units of UAC - W1. The offering price of warrants is Baht zero and the exercise price is Baht 7.50. The 

       last exercise date shall be on the last business day of each quarter of the 3 year periods of the issuance date.
3.4  Increase share capital  amount of Baht 78.10 million  (156.20 million ordinary share  at par value of Baht 
       0.50 each),  the Company  has registered  the increase  share capital  with the Ministry of  Commerce on 
       October 25, 2012 and the allotting of increase share capital is as follows : 
       3.4.1  Allot in the amount  not exceed 92.20 million  ordinary shares  at par value  of Baht 0.50 each  for 
                 reserve the exercise of warrants (UAC - W1). As per No.3.3 and No.3.5
       3.4.2  Allot in  the  amount  not exceed  64  million  ordinary shares  at par  value  of Baht 0.50  each by 
                 offering to 1) the existing shareholders whose the name listed in the shareholders register as at the 
                 Record Date in the amount not  exceed 39.70 million shares  at the ratio of 10 existing  shares to 1 
                 new share, and  2) the public investors in the amount not exceed 24.30 million shares. 
On December 3, 2012, the Company has received the payment of ordinary shares which offered to the existing

      shareholders amount of Baht 19.85 million  (39.70 million shares at par of Baht 0.5 each, offering price of Baht 3 each)  
      The Company has registered  the change  of paid-up share capital  from such increase share capital with the Ministry 
      of Commerce on December 4, 2012.

3.5  Issue warrants (UAC-W1)  in the amount not exceed  12.80 million units to  1)  the existing shareholders
who subscribed for new issued shares at the ratio, and 2)  the public  investors who subscribed  for new issued 
shares  as per No.3.4.2  at the ratio of 5 new shares to 1 unit of UAC-W1.  The  offering  price  of  warrant is 
Baht zero.  The details related to warrants (UAC-W1) are indicated as same as No.3.3.
3.6   Events after the  reporting period,  
        3.6.1  On January 14, 2013,  the Company has received the payment of ordinary shares which offered to 

      the  public amount of  Baht 12.15 million  (24.30 million  shares at  par of Baht 0.5 each,  offering  
      price of Baht 7.90 each).  The Company has  registered  the change of  paid-up share capital from   
      such increase share capital with the Ministry of Commerce  on January 15, 2013

       3.6.2  On February  1, 2013,  the Company  has issued  warrants  (UAC-W1)  to shareholders  for 92.15 
      million units.

- 18 -

206 รายงานประจ�าปี 2555 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)



Notes To Financial Statements (Continued)
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

     For the year 2011

According to  the minutes  of shareholders’ extraordinary  meeting  No.1/2011  held on  September  14, 2011, 
      passed the resolution  to increase  the Company’s share capital for  the another  amount of  Baht 22.50 million  to the 
      registered share capital amount of Baht 172.50 million (172.50 ordinary shares at par value of Baht 1 each) by issuing
      newly  ordinary share  for  share  dividend  payment  (note 19).  The  Company  has registered  the increase  with the 

      Ministry of Commerce on September 28, 2011. Subsequent, on October 6, 2011, the Company has paid share dividend 
      to the shareholders and already registered the changes in share capital from increasing with the Ministry of Commerce.
18. LEGAL RESERVE 

According to the Public Company Act., the Company has to appropriate  its reserve  as a legal reserve net less
      than 5%  of the annual net profit  after deduction  with deficit brought forward (it any)  until the reserve  not less than
      10% of the authorized share capital. The reserve is not available for dividend distribution. 
19. RETAINED EARNINGS APPROPRIATION
     For the year 2012

According to the minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders held on April 30, 2012, passed
       the resolution to pay dividend to the shareholders at Baht 0.4167 per share total amount of Baht 68.13 million by:
 -  Pay interim dividend on October 6, 2011  at  Baht  0.1667 per share total amount of Baht  25.01 million by 

    dividing into  1) ordinary share dividend payment not exceed Baht 22.50 million or in the rate of Baht 0.15
    per share  (22.50 million  ordinary shares  at  par value  of Baht 1 each)  to the shareholders  in the ratio of 
    20 existing shares  per  3 shares  dividend,  and 2) cash dividend  payment at Baht 0.0167 per share or total 
    amount  not exceed  Baht 2.51 million.
-  The  remaining  annual  dividend  payment  at  Baht  0.25  per share, total amount of Baht 43.12 million by 

    dividing into dividend payment as per 1) ordinary shares dividend payment amount not exceed Baht 25.87 
    million  or  Baht  0.15  per  share   (25.87 million  ordinary  shares  at  par  value  of  Baht  1 each)  to  the 
    shareholders in the ratio of  20 existing shares per 3 shares dividend, and 2) cash dividend payment at Baht 
    0.10 per share or amount not exceed Baht 17.25 million which was paid on May 18, 2012.  The Company
    has already paid dividend during the period.
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     For the year 2011

            1.  According to  the minutes  of shareholders’ extraordinary  meeting  No.1/2011  held on  September  14, 2011, 

            passed the resolution to pay dividend to the shareholders  in the amount of Baht 0.1667 per share  for 150 million 

            shares,  amounting to Baht  25.01 million.  The  dividend payment can be divided into  1)  pay by  ordinary share 

            of the  Company not exceeds Baht 22.50 million  (22.50 million shares  at  par value  of Baht 1 each) or equal to 

            dividend payment at  Baht 0.15 per share  to the shareholders at  20 old shares for  3 shares dividend, and 2)  pay 

            by cash dividend at Baht 0.0167 per share  amount not exceeds Baht 2.51 million  and the Company has paid such 

            dividend on October 6, 2011.

            2.  According to the minutes  of general shareholders' meeting for the year 2011  held  on April 29, 2011,  passed

            the resolution  to pay dividend  to the  shareholders for  150 million shares  at Baht 0.25 each,  totally Baht 37.50 

            million,  and legal reserve amount of Baht 2 million.  The Company had already paid interim dividend amount of  

            Baht 15 million in 2010,  remain dividend  to be paid  for another Baht 22.50 million.  The Company  has already 

            paid such dividend on May 26, 2011.

20. INCOME TAX

      Parent Company 

The Company calculated corporate income tax at the rate of  23% (for the year 2012) and  25-30 % (for the 

      year 2011) of profit (loss) before deducting with tax expenses  and added back by other expenses  which shall not be 

      allowed as expenses in  tax calculation (if any) 

      Subsidiaries

The corporate income tax is calculated at the rate of 15 - 23% (for the year 2012) and 15-30% (for the year 

      2011) of profit (loss) before deducting with tax expenses and added by other expenses which shall not be allowed as 

      expenses in tax calculation (if any).

- 20 -

21. EARNINGS PER SHARE
            Basic earnings per share is determined by dividing profit for the period by the weighted average number of ordinary 
      shares issued  and paid-up including the number  of shares  dividend issued  to shareholders (note 19)  and the  additional 
      number of shares  from reduce  par value  (note 19)  and the retroactively adjustment of earnings per share  for the year 
      2011 is as follows : 

Consolidated financial statements
Before share dividend payment After share dividend payment

Earnings per share Number of payment Earnings per share Number of payment
2012 - - 0.29 400,057,811       
2011 0.47 172,499,988       0.20 396,749,478       

Separate financial statements
Before share dividend payment After share dividend payment

Earnings per share Number of payment Earnings per share Number of payment
2012 - - 0.22 400,057,811       
2011 0.55 172,499,988       0.24 396,749,478       

22. TRANSACTION WITH RELATED PERSONS AND PARTIES
The Company's  assets, liabilities,  revenues and expenses arose  from the transaction  with related persons  and  

      parties.  Those transactions are determined on the basis of the company concerned and in the normal course of business.
      22.1  General information 
      Name/Related persons and parties Relationship           Description Pricing policy
               Subsidiary
     UAC Hydrotek Co., Ltd. Subsidiary           Other income 0.02 million per month
     ( formerly named "UAC Utilities Co., Ltd." )
               Associate
      Bangchak Biofuel Co., Ltd. Associated company           Purchase of goods Market price 

and common director
               Related parties
      P & P Ordinary Partnership Intimates of director           Warehouse rental Rental fee of Baht 

are partners of that party 0.13 million per month
      Hydrotek Public Co., Ltd. Common shareholder           Sales Market price 

and subsidiary's director         Contractor wage As agreed
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21. EARNINGS PER SHARE
            Basic earnings per share is determined by dividing profit for the period by the weighted average number of ordinary 
      shares issued  and paid-up including the number  of shares  dividend issued  to shareholders (note 19)  and the  additional 
      number of shares  from reduce  par value  (note 19)  and the retroactively adjustment of earnings per share  for the year 
      2011 is as follows : 

Consolidated financial statements
Before share dividend payment After share dividend payment

Earnings per share Number of payment Earnings per share Number of payment
2012 - - 0.29 400,057,811       
2011 0.47 172,499,988       0.20 396,749,478       

Separate financial statements
Before share dividend payment After share dividend payment

Earnings per share Number of payment Earnings per share Number of payment
2012 - - 0.22 400,057,811       
2011 0.55 172,499,988       0.24 396,749,478       

22. TRANSACTION WITH RELATED PERSONS AND PARTIES
The Company's  assets, liabilities,  revenues and expenses arose  from the transaction  with related persons  and  

      parties.  Those transactions are determined on the basis of the company concerned and in the normal course of business.
      22.1  General information 
      Name/Related persons and parties Relationship           Description Pricing policy
               Subsidiary
     UAC Hydrotek Co., Ltd. Subsidiary           Other income 0.02 million per month
     ( formerly named "UAC Utilities Co., Ltd." )
               Associate
      Bangchak Biofuel Co., Ltd. Associated company           Purchase of goods Market price 

and common director
               Related parties
      P & P Ordinary Partnership Intimates of director           Warehouse rental Rental fee of Baht 

are partners of that party 0.13 million per month
      Hydrotek Public Co., Ltd. Common shareholder           Sales Market price 

and subsidiary's director         Contractor wage As agreed
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      22.2  Assets and liabilities transaction with related persons and parties consist of :

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2012 2011 2012 2011

        Other receivables

Hydrotek Public Co., Ltd. 65,146.00 0.00 65,146.00 0.00

        Prepayment for wages and goods acquisition 

Hydrotek Public Co., Ltd. 21,716,250.00 0.00 7,561,250.00 0.00

        Trade accounts payable

Bangchak Biofuel Co., Ltd. 1,205,267.47 2,623,326.27 1,205,267.47 2,623,326.27

      22.3  Revenues and expenses transaction with related persons and parties 

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2012 2011 2012 2011

        Sales

UAC Hydrotek Co., Ltd. 0.00 934,579.44 0.00 934,579.44

Hydrotek Public Co., Ltd. 38,000,000.00 0.00 38,000,000.00 0.00

Total 38,000,000.00 934,579.44 38,000,000.00 934,579.44

        Other income

UAC Hydrotek Co., Ltd. 0.00 0.00 195,120.00 0.00

        Cost of sales and services

        1)  Purchase 

Bangchak Biofuel Co., Ltd. 24,254,733.85 11,435,266.60 24,254,733.85 11,435,266.60

        2)  Contractor wage

Hydrotek Public Co., Ltd. 11,988,750.00 0.00 11,988,750.00 0.00

Total 36,243,483.85 11,435,266.60 36,243,483.85 11,435,266.60
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Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2012 2011 2012 2011

     Administrative expenses (rental fee) 

          P & P Ordinary Partnership 1,528,421.04 1,528,421.04 1,528,421.04 1,528,421.04

23. DIRECTORS REMUNERATION 

Directors' remuneration is the benefits being paid to the Company's directors in accordance with Section 90 

      of the Public Limited Companies Act,  exclusive salaries and  related benefits payable to the executive. 

24. MANAGEMENT BENEFIT EXPENSES

Management benefit  is expenses  relating  to  salaries, remunerations  and  other  benefits  to being  paid the 

      directors who are holding management position,  in accordance with the definitions  of the  Office  of Securities and

      Exchange Commission.  The Management  under this  definition  includes  a chief  executive officer,  the next  four 

      executive levels  immediately below  that chief  executive  officer and  all persons  in position comparable  to these 

      fourth executive levels. 

25. EXPENSES ANALYZED BY NATURE 

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2012 2011 2012 2011

          Changes in inventories (5,698,335.98) 14,281,265.04 (6,690,165.42) 15,399,948.44

          Employees benefit expenses 29,999,660.65 25,388,475.75 27,957,933.50 24,470,998.98

          Depreciation 3,658,222.68 2,803,830.41 3,303,710.41 2,798,540.34

          Commission for sale of goods 2,561,914.00 3,764,430.00 2,561,914.00 3,764,430.00

          Directors' remuneration 2,410,000.00 2,180,000.00 2,410,000.00 2,180,000.00

          Management benefit expenses 12,906,586.00 11,342,601.00 12,906,586.00 11,342,601.00
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Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2012 2011 2012 2011

     Administrative expenses (rental fee) 

          P & P Ordinary Partnership 1,528,421.04 1,528,421.04 1,528,421.04 1,528,421.04

23. DIRECTORS REMUNERATION 

Directors' remuneration is the benefits being paid to the Company's directors in accordance with Section 90 

      of the Public Limited Companies Act,  exclusive salaries and  related benefits payable to the executive. 

24. MANAGEMENT BENEFIT EXPENSES

Management benefit  is expenses  relating  to  salaries, remunerations  and  other  benefits  to being  paid the 

      directors who are holding management position,  in accordance with the definitions  of the  Office  of Securities and

      Exchange Commission.  The Management  under this  definition  includes  a chief  executive officer,  the next  four 

      executive levels  immediately below  that chief  executive  officer and  all persons  in position comparable  to these 

      fourth executive levels. 

25. EXPENSES ANALYZED BY NATURE 

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2012 2011 2012 2011

          Changes in inventories (5,698,335.98) 14,281,265.04 (6,690,165.42) 15,399,948.44

          Employees benefit expenses 29,999,660.65 25,388,475.75 27,957,933.50 24,470,998.98

          Depreciation 3,658,222.68 2,803,830.41 3,303,710.41 2,798,540.34

          Commission for sale of goods 2,561,914.00 3,764,430.00 2,561,914.00 3,764,430.00

          Directors' remuneration 2,410,000.00 2,180,000.00 2,410,000.00 2,180,000.00

          Management benefit expenses 12,906,586.00 11,342,601.00 12,906,586.00 11,342,601.00
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27. DISCLOSURE AND PRESENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS
      27.1  Accounting policy

The   significant   accounting  policies   and  method   adopted   including   the  basis   of   recognition   and 
      measurement relating  to each  class  of  financial  assets  and liabilities  have been disclosed  in notes  to financial 
      statements no. 4.9.
      27.2  Credit risk

Credit risk derives from failure by counterparties  to discharge their obligations resulting in financial loss to
      the Company and subsidiaries.  The Company and subsidiary have policy  to hedge this credit risk  by reviewing the 
      financial status of customers.  Financial assets shown in statements of financial position  at the book value deducted 
      by allowance for doubtful accounts is maximum value of credit risk.
      27.3  Interest rate risk

Interest rate risk from changes in market interest rate will affect the results of the Company and subsidiaries
      operations and  cash flows.  The Company and subsidiaries  exposed  the  interest  rate risk  to its cash equivalents,
      pledged fixed deposit, bank overdrafts and short-term loans from financial institution, and financial lease liabilities. 
      The  Company do not  use derivative financial instruments to hedge such risk.
       27.4  Exchange rate risk

The Company and subsidiaries exposed to exchange rate risk due to their purchasing and selling denominated 
       in foreign currencies which were entered  into forward contract against exchange rate risk hedging.  The contract 
       period is not exceeded 1 year.

The Company has financial assets and liabilities denominated in foreign currency as follows : 
2012 2011

     Financial assets
          Deposit account in US Dollar 295,100.89 124,885.65
          Trade accounts receivable in US Dollar 1,095,323.54 59,764.50
     Financial liabilities 
          Trust receipt payable in US Dollar 4,380,212.70 527,560.00
          Trust receipt payable in EURO 142,880.00 0.00
          Trade accounts payable in US Dollar 453,210.00 573,325.54
          Trade accounts payable in EURO 4,261.00 73,690.86
          Other  payable in US Dollar 1,856,887.82 0.00
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The Company has remaining forward contract as follows : 
Exchange rate per Baht

2012 2011 2012 2011
           US Dollar 30.82 - 30.821 31.21 - 31.34 800,000.00 61,765.00
           EURO 39.2330 - 39.9139 42.03 - 42.28 338,024.00 281,506.98

28. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES
      28.1  The Company is liable  on payment under office building lease and services agreement with the several lessors 
               by making monthly rental and services  fee amount of Baht 0.21 millin and Baht 0.15 million respectively. As 
               at December 31, 2012 and 2011,  the Company has to pay the rental fee until the completion  amount of Baht 
               1.80 million and Baht 4.23 million respectively.
      28.2  The Company is liable on payment under 2 warehouses  lease agreement  with the monthly  rental amount  of 
               Baht  0.16 million  for the 3 years period.  As at  December 31, 2012  and 2011  the Company has to pay the 
               rental fee until the completion  amount of Baht 5.40 million and Baht 2.29 million respectively. 
      28.3  The Company is liable  on payment rental  under lease of 3 plots of land agreement  for the plant construction 
               of bio energy manufacturing purpose with the agreement periods of 18 years, in the monthly rental amount of 
               Baht 0.01 million for the 1st-10th year,  Baht  0.02 million for the 11th-18th year.  As at December 31, 2012 
               and 2011,  the Company  is liable on payment rental  until the completion  amount of Baht 2.73 million  and 
               Baht 2.88 million respectively. 

28.4  The Company is liable on payment rental under lease of 4 plots of land agreement for the plant construction
of petroleum production manufacturing purpose with the agreement periods of 4 years (can be extended for 4
year intevals but not exceed 16 years) , at the yearly rental amount of Baht 0.46 million.  As at December 31,
2012,  the Company is liable on payment rental until completion amount of Baht 1.59 million.

      28.5  The Company and subsidiaries are liable on payment under goods purchasing agreement and hire a contractor 
               as at December 31, 2012 amount of US Dollar 4.84 million, EURO 0.01 million and Baht 263.53 million and 
               as at December 31, 2011  amounting to  US Dollar 0.92 million  and Baht 0.16 million  and Baht 7.45 million 
               respectively.
      28.6  The Company is liable on payment under letter of credit agreement with two banks relating to goods purchasing 
               as follows :

2012 2011
US Dollar 189,870.00         674,364.00         
EURO 227,668.00         163,849.40         
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      28.7  Commitment on Employee Joint Investment Program (EJIP)
     On October 1, 2011,  the Company has signed in the covenants  of Employee  Joint Investment Program 

               between employer and employees of the Company and subsidiaries for the objective to build the persuasion in 
               work  procedures  and  feeling  to  be  joint  owners  of  the  Company  as  well  as to maintain the employees’ 
               services  for  the  Company.  The  project  period is  3 years.  The employee who is intended to be a member, 
               should pay contribution  to the project at the rate of 5% of basic salaries,  the Company and subsidiaries have 

               to pay contribution at the rate of 5-7% of employee’s salaries. Every month, such contribution will be taken to 
               purchase  the Company’s  share capital (“UAC”)  which  traded  in  the  Stock  Exchange  of Thailand on the 
               indicated date.  Membership  employees can gradually sell “UAC”  share capital  when matured 1 year  at the 
               stipulated ratio.  The  Employee  Joint Investment  Program was  authorized  to  manage by  Tisco  Securities 
               Company Limited. 

     The  Company and  subsidiaries recognized  contribution  payment  to  such  project  as expenses  in the 
               statements of comprehensive income for the fiscal period of contribution payment.

      28.8  The Company and subsidiaries have contingent liabilities  with several banks  from issuance of letter of goods 
                quality guarantee to some of customers  and guarantee duties  and taxes for import of goods from an overseas  
                as at December 31, 2012  and  2011 total amount of Baht 45.97 million and Baht 31.85 million respectively. 
                Such  letter have no collaterals
29. PROVIDENT FUND
              The Company and subsidiaries have joined  to be  a member  of provident fund named  "K Master Pool Fund
      Registered  Provident  Fund " which  registered  in accordance  with  the  Provident Fund  Act  B.E. 1987  and the 
      amendment  by appointing  the fund  management  to be  fund manager.  The  fund  is contributed  to both  by the 

      employees,  and the Company and subsidiaries at the same rate of 3-5% of employees' salaries based on length of 
      works.  The accumulation and benefits will be paid  to  the  members  upon  their retirement, death or resignation.
30. CAPITAL MANAGEMENT
              The objective of financial management of the Company and subsidiaries is to preserve the ability to continue 
     their operations as a going concern and capital structure to be properly appropriated.
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Notes To Financial Statements (Continued)
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

      28.7  Commitment on Employee Joint Investment Program (EJIP)
     On October 1, 2011,  the Company has signed in the covenants  of Employee  Joint Investment Program 

               between employer and employees of the Company and subsidiaries for the objective to build the persuasion in 
               work  procedures  and  feeling  to  be  joint  owners  of  the  Company  as  well  as to maintain the employees’ 
               services  for  the  Company.  The  project  period is  3 years.  The employee who is intended to be a member, 
               should pay contribution  to the project at the rate of 5% of basic salaries,  the Company and subsidiaries have 

               to pay contribution at the rate of 5-7% of employee’s salaries. Every month, such contribution will be taken to 
               purchase  the Company’s  share capital (“UAC”)  which  traded  in  the  Stock  Exchange  of Thailand on the 
               indicated date.  Membership  employees can gradually sell “UAC”  share capital  when matured 1 year  at the 
               stipulated ratio.  The  Employee  Joint Investment  Program was  authorized  to  manage by  Tisco  Securities 
               Company Limited. 

     The  Company and  subsidiaries recognized  contribution  payment  to  such  project  as expenses  in the 
               statements of comprehensive income for the fiscal period of contribution payment.

      28.8  The Company and subsidiaries have contingent liabilities  with several banks  from issuance of letter of goods 
                quality guarantee to some of customers  and guarantee duties  and taxes for import of goods from an overseas  
                as at December 31, 2012  and  2011 total amount of Baht 45.97 million and Baht 31.85 million respectively. 
                Such  letter have no collaterals
29. PROVIDENT FUND
              The Company and subsidiaries have joined  to be  a member  of provident fund named  "K Master Pool Fund
      Registered  Provident  Fund " which  registered  in accordance  with  the  Provident Fund  Act  B.E. 1987  and the 
      amendment  by appointing  the fund  management  to be  fund manager.  The  fund  is contributed  to both  by the 

      employees,  and the Company and subsidiaries at the same rate of 3-5% of employees' salaries based on length of 
      works.  The accumulation and benefits will be paid  to  the  members  upon  their retirement, death or resignation.
30. CAPITAL MANAGEMENT
              The objective of financial management of the Company and subsidiaries is to preserve the ability to continue 
     their operations as a going concern and capital structure to be properly appropriated.
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Notes To Financial Statements (Continued)
Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited And Subsidiaries
For The Years Ended December 31, 2012 And 2011

31. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
              According to the minutes of the Company's Board of directors' meeting No. 1/2013 held on February 20, 2013,
     passed  the  resolution  to  submit  the  approval  to  the shareholders' general  meeting  for dividend  payment to  the 
     shareholders  at Baht  0.11112 each for 460,749,478 shares  totally Baht  51.20 million  by dividing into  1)   ordinary 
     shares dividend payment amount not exceed Baht 46.08 million or Baht 0.10 per share to the shareholders in the ratio
      of 5 existing shares  per 1 share dividend,  and  2)  cash dividend payment  at Baht 0.01112 per share  or amount not 
      exceed Baht 5.12 million. 
32. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL
              These financial  statements were approved  and authorized for issue by the Company's Board  of Directors on 
     February 20, 2013.
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