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วิสัยทศัน์ (Vision) 
บริษัทมุง่มัน่สูก่ำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนพลงังำนสะอำด ปิโตรเคมี และสำธำรณูปโภคท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดย
รักษำควำมเป็นผู้น ำในระดบัประเทศและได้รับกำรยอมรับในระดบันำนำชำต ิ  

 

 
พนัธกจิ (Mission) 
1. มุ่งเน้นกำรประกอบกำรด้ำนพลังงำนสะอำด ปิโตรเคมี และสำธำรณูปโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีจะเป็น

ประโยชน์ตอ่ประเทศ สิ่งแวดล้อม และสงัคม 
2. ประกอบธุรกิจโดยยดึหลกับรรษัทภิบำล โดยปฏิบตัติอ่คูค้่ำอยำ่งเป็นธรรมโปร่งใส และตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  
3. รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ ถือหุ้นท่ีมี

เสถียรภำพในระยะยำว 
4. มุ่งเน้นกำรเป็นองค์กรแห่งควำมสุข โดยค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม และ

สง่เสริมควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน 
 
* ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2557 มีมติอนมุตัิกำรเปลีย่นแปลงวิสยัทศัน์ และ พนัธกิจ 
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ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 
 

 
หนว่ย:ล้ำนบำท  

ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ (Financial Highlights) 2557 2556 2555 

สนิทรัพย์รวม  / Total Assets 1,780.05 1,634.58 1,021.22 

หนีส้นิรวม  / Total Liabilities 810.30 667.80 379.55 

สว่นของผู้ ถือหุ้น /  Total Shareholders' Equity 969.75 966.78 641.67 

รำยได้จำกำรขำยรวม / Total Revenue from Sales and Services  992.63 977.93 811.82 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร / Selling and Administration Expenses 123.82 114.56 88.43 

รำยได้อื่น / Other Revenues 18.95 12.22 8.91 

สว่นแบง่ก ำไร(ขำดทนุ)ของบริษัทร่วม 62.13 77.75 30.31 

Share if gain(loss) from Investment in Associated Company 
   ก ำไรสทุธิ / Net Profit 51.04 130.86 115.70 

ก ำไรตอ่หุ้น (บำท) / Earning per Share (Baht) 0.10 0.24 0.24 

ทนุจดทะเบียน / Registered capital 331.75 331.75 276.47 

ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว / Paid-up capital 277.11 277.10 218.22 

    อัตราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio) 2557 2556 2555 

อตัรำก ำไรสทุธิ (%) / Net Profit Margin 5.05 13.25 14.25 

อตัรำผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น (%) / Return on Equity 5.27 16.29 21.89 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%) / Return on Assets 2.99 9.86 15.05 

อตัรำสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) / Debt to Equity (times) 0.84 0.69 0.59 

มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น (บำท) / Book Value per Share (Baht) 1.75 1.75 1.30 

    หมำยเหต:ุ ในวนัท่ี 22 ตลุำคม 2555 มีกำรจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ จำกหุ้นละ 1.00 บำท เป็น 0.50 บำท 
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สารจากคณะกรรมการ 
 

เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน 2557 บริษัทได้มีกำรเปล่ียนช่ือจำก “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 
จ ำกัด (มหำชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)”  ซึ่งถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของบริษัทเพ่ือ
รองรับธุรกิจของบริษัททัง้ท่ีด ำเนินกำรอยู่ในปัจจบุนัและท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต  และจำกประสบกำรณ์กว่ำ 20 ปีใน
กำรด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมด้ำน
พลงังำน ซึ่งเป็นกำรตอ่ยอดในกำรก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจกำรลงทนุในโครงกำรด้ำนพลงังำนทำงเลือกและพลงังำนทดแทน  
ประกอบกบันโยบำยภำครัฐยงัคงสนบัสนนุโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังำนทดแทนอยำ่งตอ่เน่ือง ทัง้พลงังำนจำกก๊ำซ
ชีวภำพ ชีวมวล ไฟฟ้ำ ขยะ พลงังำนแสงอำทิตย์ และ ไบโอดีเซล  ซึง่เป็นแรงผลกัดนัให้บริษัทเร่งพฒันำศกัยภำพของ
ทรัพยำกร บคุลำกร และเทคโนโลยีท่ีใช้ส ำหรับโครงกำรพลงังำนทำงเลือกและพลงังำนทดแทนให้มีควำมพร้อมและมี
ประสิทธิภำพเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ  โดยในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้เร่ิมด ำเนินกำรโครงกำรตำ่งๆ ในเชิงพำณิชย์ 
ได้แก่ โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม จงัหวดัสโุขทยั  และ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บน
หลงัคำ (Solar PV Rooftop) ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง จ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลงักำรผลิตรวม 0.3 MWe.   
 
โดยในปี 2557 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย 992.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 1.50  เน่ืองจำก
บริษัทเร่ิมรับรู้รำยได้จำกโรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสูง (CBG) โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) 
และ  ขณะท่ีมีก ำไรสุทธิ 51.04 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 60.99  ซึ่งเป็นผลจำกกำรเร่ิมรับรู้รำยได้
ในกำรลงทนุโครงกำรมีอตัรำสว่นท่ีน้อยกวำ่ต้นทนุกำรผลิตของโครงกำร อีกทัง้บริษัทเร่ิมรับรู้คำ่เส่ือมรำคำและต้นทนุ
ทำงกำรเงินส ำหรับโครงกำรท่ีเร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ด้วย ส่งผลให้ก ำไรสทุธิของบริษัทลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั   
อย่ำงไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงผลท่ีเกิดขึน้และขอให้ควำมมั่นใจว่ำบริษัทจะเร่งด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำผลกำร
ด ำเนินกำรของบริษัทให้ดีขึน้ในระยะเวลำอนัสัน้ 
 
จำกวิสยัทศัน์ของบริษัทท่ีมุง่มัน่สูก่ำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนพลงังำนสะอำด ปิโตรเคมี และสำธำรณูปโภคท่ีเป็นมิตร
ตอ่สิ่งแวดล้อม โดยรักษำควำมเป็นผู้น ำในระดบัประเทศและได้รับกำรยอมรับในระดบันำนำชำติ  ยึดมัน่ในหลกัธรร
มำภิบำล และมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม   ในนำมของคณะกรรมกำร ขอแสดงควำมขอบคณุท่ำนผู้
ถือหุ้น ลกูค้ำผู้ มีอุปกำรคณุ พนัธมิตรทำงกำรค้ำ ผู้ มีส่วนได้เสียทกุท่ำน รวมถึงผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท ท่ีมี
สว่นร่วมและสนบัสนนุให้ธุรกิจของบริษัทมีกำรเติบโตอย่ำงมัน่คงและตอ่เน่ือง เพ่ือก้ำวสู่ปีท่ี 20 อย่ำงแข็งแกร่งและมี
ประสิทธิภำพ และก้ำวขึน้สู่ควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรพฒันำโครงกำรด้ำนพลงังำนทำงเลือกและพลงังำนทดแทนอย่ำง
ยัง่ยืนสืบไป 
 
 

(นำยไพบลูย์  เสรีวิวฒันำ) (นำยกิตติ  ชีวะเกต)ุ 
ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
 
ขอบเขตรายงาน 
รำยงำนฉบบันีน้ ำเสนอข้อมลูผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 ของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อยหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องอ่ืน โดย
จะรำยงำนใน 3 ด้ำน คือ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสิ่งแวดล้อมและด้ำนสงัคม  บริษัทตระหนกัและได้ด ำเนินกำรปรับปรุง
กำรท ำงำนอย่ำงตอ่เน่ือง เพื่อให้เกิดผลท่ีดีตอ่เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสงัคมอย่ำงยัง่ยืน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
ในปี 2557  ด้วยสภำพปัญหำทำงกำรเมืองภำยในประเทศ ส่งผลให้สถำนกำรณ์เศรษฐกิจในประเทศยงัอยู่ในระดบั
ทรงตวั บริษัทมีรำยได้รวมทัง้สิน้ 1,011 ล้ำนบำท และมีก ำไรสทุธิ 51 ล้ำนบำท ต ่ำกว่ำปี 2556  บริษัทจึงไม่มีภำษีเงิน
ได้คืนแก่รัฐ 
 
ภาพแสดงผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
การผลิตกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
พลังงานไฟฟ้า  
บริษัทรณรงค์กำรประหยัดใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ทุกพืน้ท่ีส่วนของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นส ำนักงำนใหญ่ คลังสินค้ำและ
โรงงำนสำขำทัง้ท่ี อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ และ โรงงำนท่ี อ. กงไกรลำส จ. สุโขทยั เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกตระหนกัถึงกำร
ประหยดัใช้พลงังำนไฟฟ้ำของพนกังำนโดยด ำเนินกำรดงันี ้

- รณรงค์และประชำสมัพนัธ์ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนกึกำรประหยดัพลงังำนของพนกังำน 
- ตรวจเช็คไฟฟ้ำทกุครัง้ก่อนกลบับ้ำน ปิดเม่ือไมใ่ชเ่คร่ืองใช้ไฟฟ้ำตดิตอ่กนัเกิน 15 นำที 
- เลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำให้เหมำะสมกบัประเภทงำน 

 
โรงงาน CBG 1 อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ 
 
น า้ใช้ในระบบ 
น ำ้ในกระบวนกำรผลิต จะมำจำกควำมชืน้ในหญ้ำเป็นหลกัและมีสว่นหนึง่ท่ีวนกลบัมำใช้ใหม่ ในส่วนของน ำ้ใช้นัน้จะ
ใช้เฉพำะในส่วนส ำนักงำน ซึ่งมีมำตรกำรและแนวทำงประหยัดน ำ้ดังนี ้รณรงค์เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำรประหยัด
พลงังำนน ำ้ของพนกังำน ปิดน ำ้ทกุครัง้หลงัใช้งำน ไม่เปิดน ำ้ทิง้ไว้ หมัน่ตรวจสอบกำรร่ัวซึมของท่อ หำกพบเห็นให้รีบ
ด ำเนินกำรแก้ไข และท ำโครงกำรน ำน ำ้ทิง้ท่ีผำ่นกระบวนกำรบ ำบดัแล้วน ำกลบัมำใช้ในระบบ 
 
สารเคมี  ในกระบวนกำรผลิต Biogas ไมมี่กำรเตมิสำรเคมีในกระบวนกำร โดยปกติสำรเคมีท่ีใช้ก็จะใช้เพ่ือวิเครำะห์
คณุภำพของกำรหมกัเทำ่นัน้  
 
การก าจัดมลพษิ 
น า้เสียหรือน า้ทิง้ในระบบ 
น ำ้ท่ีออกจำกกระบวนกำรผลิต ส่วนหนึ่งวนน ำกลับมำใช้ในกระบวนกำรผลิต และท่ีเหลือน ำไปผ่ำนกระบวนกำร
บ ำบดัแบบไมใ่ช้อำกำศ + เตมิอำกำศ (Oxidation Ditch) โดยมีปริมำณกำรใช้วนัละประมำณ 60 ลกูบำศก์เมตรตอ่วนั 
 
คุณภาพอากาศ 
โรงงำนท ำกำรติดตัง้ระบบระบำยก๊ำซส่วนเกินทิง้ เพ่ือไม่ให้ก๊ำซชีวภำพฟุ้ งกระจำยในบริเวณใดบริเวณหนึ่งและลด
กำรก่อภำวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นสำเหตขุองภำวะโลกร้อน ในส่วนกระบวนกำรหมกัท่ีไม่ใช้อำกำศนัน้ โดยปกติจะเกิด
กลิ่น แตเ่น่ืองจำกกระบวนกำรหมกัของระบบอยู่ในถงัปิดฝำเป็นระบบปิด ท ำให้ไม่มีกลิ่นออกมำรบกวนบริเวณพืน้ท่ี
ใกล้เคียงโดยรอบ 
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ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้ในระบบ 
จำกกระบวนกำรผลิตจะเหลือกำกหญ้ำ ท่ีไม่สำมำรถย่อยได้ ซึ่งกำกหญ้ำในส่วนนีส้ำมำรถน ำไปเป็นส่วนผสมในดิน
ส ำหรับปลกูพืช โดยหลกั ๆ จะติดตอ่หำผู้ ท่ีสนใจมำรับและน ำไปเป็นวสัดผุสมดินส ำหรับเพำะปลกู บำงส่วนน ำไปใช้
ในแปลงปลกูหญ้ำเนเปียร์ 
 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ. สุโขทัย 
 
พลังงานไฟฟ้า 
โครงกำรมีระบบกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำไว้ใช้เองจำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำประเภท Gas engine  และมีกำรออกแบบ
และลงทนุในด้ำนอปุกรณ์ชว่ยลดกระแสไฟฟ้ำท่ีใช้ส ำหรับกำรสตำร์ทเคร่ืองจกัรท่ีต้องกำรพลงังำนมำก 
 
น า้ใช้ในระบบ 
น ำ้ใช้ในพืน้ท่ีโรงงำนมีแหลง่ท่ีมำจำกน ำ้ฝน และบอ่น ำ้ใต้ดนิภำยในพืน้ท่ีโรงงำน ซึง่ได้ด ำเนินกำรขออนญุำตกำรเจำะ
จำกส ำนกังำนน ำ้บำดำล จงัหวดัสโุขทยั 
 
การก าจัดมลพษิ 
น า้เสีย/น า้ทิง้ในระบบ 
น ำ้ฝนปนเปือ้นมีกำรบ ำบดัโดยใช้บอ่ดกัไขมนัและแยกน ำ้มนั (CPI Tank) เพ่ือท ำกำรแยกน ำ้มนั ก่อนจะสง่ให้บริษัท
รับก ำจดักำกของเสียท่ีได้รับอนญุำตให้รับก ำจดักำกของเสีย (รง.101) จำกหนว่ยงำนรำชกำร  
น ำ้ท่ีเจือปนมำกบัก๊ำซธรรมชำต ิ(Produce water) จะถกูสง่เข้ำสู ่Slop Tank โดยตรงก่อนสง่ให้บริษัทรับก ำจดักำก
ของเสีย(รง.101) ท่ีได้รับอนญุำตจำกหนว่ยงำนรำชกำร  
 
คุณภาพอากาศ 
โรงงำนปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพ
สิ่งแวดล้อมโดยท ำกำรตรวจวดัคณุภำพอำกำศในบรรยำกำศ ตรวจวดั NO2,NOX โดยผลท่ีได้จำกกำรตรวจวดัมีคำ่อยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ามาตรฐาน ค่าที่วัดได้ 
NO2 = 0.32 mg/m3 NO2 (Min-Max) = 0.002 - 0.032 mg/m3 
NOX = 200 ppm NOX (จดุสงูสดุ)  = 45 ppm 
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หมื่น(บาท) 

 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้ในระบบ 
ของเสียท่ีเป็นของเสียอนัตรำยและไมอ่นัตรำย ท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตและจำกงำนซอ่มบ ำรุงอปุกรณ์ใน
กระบวนกำรผลิต ได้ถกูสง่ไปก ำจดัโดยหนว่ยงำนท่ีได้รับอนญุำตจำก กรมโรงงำนอตุสำหกรรม ด้วยวิธีท่ีถกูต้องตำม
หลกัวิชำกำร  
 
ภาพตารางเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน/ต่อปี (ส านักงานใหญ่)  
 

 
 
ด้านสังคม 
 
การปฏิบัตด้ิานแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
 
การจ้างงาน (Employment) 
ในปี 2557 บริษัทยังคงรับพนักงำนเพิ่มขึน้ เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของหน่วยงำน ซึ่งต ำแหน่งท่ีรับเพิ่มส่วนใหญ่จะเป็นพนักงำนในส่วนโรงงำนและส่วน
ปฏิบตัิกำร อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญักับกำรรักษำมำตรฐำนระบบกำรคดัเลือกพนกังำน โดยมีกำร
ทดสอบข้อเขียน กำรสอบสัมภำษณ์ และกำรตรวจควำมพร้อมด้ำนสุขภำพอนำมัย บริษัทเช่ือมั่นว่ำ กำรคดัเลือก
พนกังำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของแตล่ะบุคคล และควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำน รวมทัง้ให้ควำมเสมอภำค
ทำงโอกำสแก่ผู้ สมัครงำน เป็นจุดเร่ิมต้นของประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและกำรน ำพำบริษัทให้มีควำม
เจริญเตบิโต ก้ำวหน้ำอยำ่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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บริษัทถือนโยบำยในกำรปฏิบตัิให้ถกูต้องตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ในด้ำนแรงงำนก็เช่นเดียวกนั บริษัทจึงก ำหนดให้
พนักงำนและผู้ รับเหมำของบริษัทต้องมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 20 ปี ยิ่งกว่ำนัน้ ยังไม่มีกำรกีดกันทำงเพศ ไม่ว่ำจะเป็น
พนกังำนหญิงหรือชำยก็มีสิทธิตำมระเบียบบริษัทอย่ำงเท่ำเทียมกัน พนกังำนได้รับผลตอบแทนท่ีเหมำะสม และมี
สิทธ์ิสมคัรเข้ำเป็นสมำชิก “กองทนุส ำรองเลีย้งชีพพนกังำน” โดยเลือกสะสมเงินในอตัรำร้อยละ 3 หรือร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน ซึง่บริษัทสมทบให้ในอตัรำเดียวกนั ตำมเง่ือนไขของระเบียบบริษัทท่ีก ำหนดไว้ 
ในสว่นผู้ รับเหมำนัน้ บริษัทได้ก ำหนดไว้ในสญัญำให้ผู้ รับจ้ำงต้องปฏิบตัิตอ่ผู้ท ำงำนซึ่งเป็นลกูจ้ำงให้ถูกต้องครบถ้วน
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยแรงงำน กฎหมำยประกันสังคมและเงินทดแทน ประกำศกระทรวง ระเบียบของทำง
รำชกำร และอ่ืน ๆ เก่ียวกับกำรคุ้มครองแรงงำน หำกผู้ รับจ้ำงไม่ปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมกฎหมำย ให้ถือว่ำผู้ รับจ้ำงผิด
สญัญำนีแ้ละให้ผู้วำ่จ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสญัญำได้ โดยไม่บอกลว่งหน้ำ 
 
ภาพแสดงจ านวนพนักงานทัง้หมด ( 2554-2557)   

 
 
การบริหารสวัสดกิาร 
บริษัทจดัให้มีสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมแก่พนกังำนตำมกฎหมำยก ำหนด และสอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงของสภำพ 
สงัคม เศรษฐกิจและควำมจ ำเป็นของธุรกิจ เช่น มีสวัสดิกำรประกันสุขภำพพนักงำน กองทุนส ำรอง เลีย้งชีพ กำร
ประกันชีวิตและอุบตัิเหตุส ำหรับพนักงำน กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี เป็นต้น นอกจำกสวสัดิกำรท่ีจัดให้พนักงำน
ตำมปกตแิล้ว ในชว่งท่ีมีกำรระบำดของไข้หวดัใหญ่สำยพนัธุ์ใหม่ บริษัทได้จดัให้มีมำตรกำรป้องกนั โดยกำรฉีดวคัซีน
ป้องกนัไข้หวดัใหญ่ให้กบัพนกังำนทกุคน รวมทัง้รณรงค์ให้ควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัโรคระบำดดงักลำ่ว 
 
การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 
บริษัทด ำเนินนโยบำยกำรบริหำรคำ่จ้ำงและผลตอบแทนด้วยหลกัควำมเป็นธรรม เหมำะสมกบัหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ
และสอดคล้องกับควำมสำมำรถของพนักงำน รวมทัง้ปรับปรุงอัตรำค่ำตอบแทนของบริษัทให้สำมำรถแข่งขันใน
อตุสำหกรรมเดียวกนัได้ เพ่ือดงึดดูผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถใหม่ ๆ เข้ำมำร่วมงำนบริษัทและจงูใจให้พนกังำนปัจจบุนั
พฒันำผลงำนกำรปฏิบตัอิยำ่งตอ่เน่ืองและเป็นเหตสุ ำคญัท่ีท ำให้อตัรำกำรลำออกของพนกังำนลดลงอยำ่งตอ่เน่ือง  
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บริษัทมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนโดยมีเกณฑ์กำรวดัท่ีชัดเจน ผู้บงัคบับญัชำและพนักงำนจึงมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวทำงเดียวกัน ท ำให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนน ำไปสู่กำรพัฒนำงำนและพัฒนำ
พนกังำนในครำวเดียวกนั  
 
ภาพแสดงอัตราการลาออกของพนักงาน (2554-2557) 

 
 
พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) 
บริษัทส่งเสริมควำมสมัพันธ์อันดีระหว่ำงพนกังำนกับพนกังำน และพนกังำนกับบริษัทมำอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิด
ควำมสุขและพึงพอใจในกำรท ำงำน และเกิดพลงัแห่งควำมร่วมมือร่วมใจกันทัว่องค์กร โดยจดัให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ 
หลำยรูปแบบท่ีแฝงไว้ด้วยกำรปลกูฝังคณุธรรมและจิตส ำนกึท่ีดีตอ่เพ่ือนพนกังำน องค์กรและสงัคมโดยรวม 
ในปีนีบ้ริษัทยงัได้ด ำรงคงไว้ซึง่กิจกรรมพนกังำนสมัพนัธ์หลกั ๆ อำทิ 

 กิจกรรมวนัเกิดพนกังำน  จดัอวยพรวนัเกิดพนกังำน พร้อมจดัเค้กให้กบัพนกังำนในวนัเกิด  

 กิจกรรมรดน ำ้ด ำหัววันสงกรำนต์  บริษัทจัดให้มีประเพณีรดน ำ้ด ำหัวในวันสงกรำนต์ทุกปี เพ่ือสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งพนกังำนและผู้บริหำร 

 กิจกรรม CEO พบพนกังำนใหม่  บริษัทจดัให้ CEO ได้พบปะกบัพนกังำนท่ีเพิ่งเข้ำมำท ำงำนใหม่ ทัง้นีเ้พ่ือ
สร้ำงควำมรู้สึกท่ีดีให้กับพนักงำนท่ีเข้ำมำใหม่ และให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู้ บริหำรท่ี ได้ให้
ควำมส ำคญักบัพนกังำน 

 กิจกรรมกีฬำและฉลองวนัปีใหม่  บริษัทได้จดังำนฉลองวนัปีใหม่ขึน้เป็นประจ ำทกุปี โดยในวนัดงักล่ำวจะมี
กำรแข่งขนักีฬำสีระหว่ำงพนกังำนร่วมกบัผู้บริหำรด้วย  ในส่วนของโรงงำน ทำงบริษัทก็ให้แต่ละโรงงำนจดั
งำนฉลองวนัปีใหมต่ำมแตล่ะพืน้ท่ีตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีเ้พ่ือสร้ำงควำมสำมคัคีและควำมสมัพนัธ์อนัดีให้
เกิดขึน้ระหวำ่งผู้บริหำรและกลุม่พนกังำนด้วยกนั 
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 กิจกรรมชมรมแบดมินตนั  บริษัทจดัให้มีกำรจดัตัง้กลุ่มแบดมินตนั ให้กบัพนกังำนผู้สนใจในกำรออกก ำลงั
กำย ซึ่งเปิดโอกำสให้พนักงำนได้รวมกลุ่มเล่นกีฬำท่ีตนเองสมัครใจเล่น ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงให้สุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรงและเพิ่มควำมสมัพนัธ์อนัดีในกลุม่    

                                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่บุคลากร (Human Resource Development) 

 บริษัทมีเจตนำรมณ์แน่วแน่ท่ีจะสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำบุคลำกร โดยมีเป้ำหมำยพัฒนำ
พนกังำนให้เป็นทรัพยำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมทนัสมยั มีศกัยภำพแข่งขนัได้ทำงธุรกิจในระดบั
สำกล และท่ีส ำคัญเป็นคนท่ีมีคุณค่ำต่อสังคม  และเพ่ือให้บรรลุเจตนำรมณ์ดังกล่ำว กำรพัฒนำและ
ฝึกอบรมพนกังำนจงึเป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบร่วมกนัระหว่ำงบริษัทและพนกังำนทกุคน 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบในงานพัฒนาบุคลากร 

 ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบัมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ในกำรพฒันำผู้ใต้บงัคบับญัชำของตน โดยกำรใช้วิธีกำร
ท ำประเมิน Competency Gap ร่วมกันกับพนักงำนรวมทัง้ร่วมกันจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรรำยบุคคล 
Individual Development Plan (IDP) ประจ ำปีของผู้ ใต้บงัคบับญัชำทกุคน โดยมีส่วนพฒันำบคุลำกรด้วย
กำรท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ประสำน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตลอดจนจดัท ำหลกัสตูรและวิธีกำรตำ่ง ๆ ในกำรพฒันำให้
เหมำะสม สอดคล้องกบัควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรพฒันำองค์กรและตวัพนกังำน 

 ส ำหรับพนกังำนก็มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีจะต้องใฝ่เรียนรู้และพฒันำตนเองตำมแผน IDP ท่ีวำงไว้
ผำ่นชอ่งทำงตำ่ง ๆ ท่ีบริษัทได้จดัเตรียมให้ เชน่ กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ท่ีทำงบริษัทจดัไว้ให้ เป็นต้น 

 
การพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือพัฒนำพนักงำนให้พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลงและควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่ตลอดเวลำ 
บริษัทมีวิธีกำรตำ่งๆ ในกำรพฒันำพนกังำน เชน่ 

 การฝึกอบรม/การสัมมนาดูงาน บริษัทจดัให้มีกำรฝึกอบรมและ work shop ในหลกัสตูร ทัง้ท่ีเป็นควำมรู้
ด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนกำรพฒันำจิตใจและพฤตกิรรม ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภยั 
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นอกจำกนัน้บริษัทจดัให้มีกำรดงูำนตำ่งๆ ทัง้ในและตำ่งประเทศ เพ่ือกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ 
อนัเป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนและพฒันำพนกังำน เป็นประจ ำทกุปี 

 
การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 เส้นทางอาชีพ (Career Path)  บริษัทมีกำรดแูลและก ำหนดหลกัเกณฑ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของพนกังำน
ในทกุระดบั โดยแบง่ออกเป็น สำยบริหำร (Management) และสำยวิชำชีพ (Specialist) พนกังำนทกุคนมี
โอกำสในควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนและวิชำชีพท่ีตนถนดัและมีควำมสำมำรถ 

 แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน บริษัทจึง
มีกำรจดัท ำแผนผู้ สืบทอดต ำแหนง่ส ำคญัและมีกำรพฒันำผู้ สืบทอดต ำแหนง่อยำ่งตอ่เน่ือง 

 
ภาพแสดงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (2554-2557)  

 
 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
บริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบตัิให้เกิดควำม
ปลอดภยั และไม่ก่อผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชนให้แก่พนกังำน  และด ำเนินกำรตำมนโยบำยดงักล่ำวภำยใต้
กรอบของกฎหมำย โดยมีคณะท ำงำนในด้ำนตำ่งๆ ดงันี ้
 
คณะท างาน HAZOP  
ทบทวนกำรออกแบบระบบท่อ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในโรงงำนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตำมหลักวิชำกำรและ
มำตรฐำนวิศวกรรมของบริษัทด้วยกำรใช้เทคนิคของ HAZOP เพ่ือให้สำมำรถน ำมำใช้ได้อยำ่งปลอดภยั 
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คณะท างานด้านภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
บริษัทได้มีกำรจดัตัง้คณะท ำงำนด้ำนภำวะวิกฤต โดยประกอบด้วยผู้บริหำรระดบัสงูและผู้จดักำรฝ่ำยตำ่ง ๆ ทัง้นีเ้พ่ือ
เตรียมพร้อมในกำรบริหำรจดักำรภำวะวิกฤตท่ีอำจจะเกิดและส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งถือเป็น
สว่นหนึง่ของกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดบัองค์กรด้วย  
 
 
 
 
  
 
 
เป้าหมายและดัชนีวัดผล 
ในปีนีบ้ริษัทได้ก ำหนดดชันีวดัผลส ำเร็จด้ำนควำมปลอดภยั โดยได้ก ำหนดไว้เป็นเป้ำหมำยขององค์กร ว่ำจะต้องไม่มี
รำยงำนกำรเกิดอุบตัิเหต ุรำยงำนต้องเป็นศนูย์  ทัง้นีเ้พ่ือส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมตระหนกัและมีส่วนร่วมในกำร
ดแูลควำมปลอดภยั ทัง้ตอ่ตนเองและเพ่ือนร่วมงำน 

 สถิตอิบุตัเิหตแุละอตัรำกำรบำดเจ็บพนกังำนทัง้ส ำนกังำนใหญ่และโรงงำนเป็นศนูย์  

 กำรซ้อมแผนฉกุเฉินยอ่ยประจ ำปี 
โรงงำนได้ด ำเนินกำรตำมแผนคือมีกำรซ้อมแผนฉกุเฉินย่อยประจ ำปีเป็นประจ ำทกุปี โดยด ำเนินกำรร่วมกับ
หนว่ยงำนรำชกำรท้องถ่ินในกำรร่วมซ้อมแผนดงักลำ่ว  

 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาสังคม 
บริษัทยดึถือกำรพฒันำธุรกิจอยำ่งยัง่ยืนควบคูไ่ปกบักำรตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมไป
ถึงควำมมุง่มัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ำยรวมไปถึงสงัคมและชมุชน บริษัทจึง
ถือเป็นหน้ำท่ีท่ีพนกังำนต้องให้ควำมส ำคญักบักำรมีส่วนร่วมสร้ำงสรรค์สิ่งแวดล้อมและสงัคมท่ีดี 
 
ด้านการศึกษา 
 
โครงการวันเดก็แห่งชาต ิ
บริษัทตระหนกัถึงกำรส่งเสริมกำรศึกษำให้กับเด็กและเยำวชน ดงันัน้ในทุกปีบริษัทได้เข้ำร่วมสนบัสนุนงำนวนัเด็ก
แหง่ชำตกิบัหนว่ยงำนท้องถ่ินในพืน้ท่ีตัง้ของโรงงำน ทัง้โรงงำนท่ี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และท่ี อบต.กกแรต จ.สโุขทยั 
ซึ่งเป็นพืน้ท่ีบริเวณใกล้กบัโรงงำน PPP และในปีนี ้ก็ได้มีตวัแทนบริษัทเข้ำร่วมกิจกรรมวนัเด็ก ซึ่งจดัขึน้ในวนัท่ี 10 
มกรำคม 2557 โดยตวัแทนบริษัทได้มอบจกัรยำนและสิ่งของอ่ืนๆ ในกำรสนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำให้กบัเด็กนกัเรียน  
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โครงการเกษตรอินทรีย์รุ่นเยาว์ 
บริษัทได้จดัท ำโครงกำรเกษตรอินทรีย์รุ่นเยำว์ ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีน ำปุ๋ ยท่ีได้จำกกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ มำปลกูผกัปลอด
สำรพิษ โดยได้ร่วมมือกบัครู อำจำรย์และนกัเรียน พร้อมกบัผู้น ำชมุชน ร่วมกนัจดัท ำโครงกำรดงักล่ำว ณ โรงเรียนวดั
แม่กะ อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ทัง้นีเ้พ่ือปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้วิธีกำรปลูกผักแบบง่ำยๆ โดยใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นผล
พลอยได้จำกผลิตของทำงโรงงำน CBG ท่ี อ.แมแ่ตง  
 
โครงการมอบอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ทำงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั บริษัทได้จดัมอบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้เป็นอปุกรณ์ให้เด็ก
สำมำรถเรียนรู้เทคโนโลยีหรือเรียนรู้ผำ่นคอมพิวเตอร์  โดยได้สง่มอบให้ทำงโรงเรียนแมก่ะ อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ 
 
คุณภาพชีวิต 
 
กิจกรรมวัดสร้างสุข 
บริษัทร่วมมือกบั CSR Club จำกสมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ maiA ส่งตวัแทนเข้ำร่วมกิจกรรม 5 ส. 
วดัสร้ำงสุข ในโครงกำรกิจกรรมวัดสร้ำงสุข โดยร่วมมือร่วมใจกับบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเข้ำร่วมท ำกิจกรรม 5 ส. ท่ีวดัดอน 
(บรมสกล) เพ่ือให้เกิดคณุภำพ ควำมสะอำดให้มีสขุอนำมยัท่ีดีในวดั 
 
ด้านความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
 
กิจกรรมสานเสวนา ชุมชนรอบๆ พืน้ท่ีโรงงาน 
บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในกำรรับฟังปัญหำและข้อเสนอแนะจำกทำงชุมชน ดงันัน้ทีมงำน CSR พร้อม
ตวัแทนจำกโรงงำน PPP จ. สโุขทยั ร่วมกนัพบปะหำรือกบัผู้ ใหญ่บ้ำนและชำวบ้ำน บริเวณใกล้ๆ พืน้ท่ีโรงงำน ทัง้นี ้
เพ่ือร่วมรับฟังปัญหำหรือผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึน้กบัทำงชมุชนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของโรงงำน  
 
ด้านสาธารณประโยชน์ 
 

กิจกรรมซ่อมแซมถนนสาธารณะ 
ผู้บริหำรและตวัแทนพนกังำนโรงงำน PPP ร่วมกนัซ่อมแซมถนนท่ีเกิดควำมช ำรุดเสียหำย บริเวณทำงเข้ำโรงงำนและ
หมูบ้่ำน ซึง่ถนนดงักลำ่วชำวบ้ำนมีกำรสญัจรไปมำเป็นประจ ำทกุวนั  ทัง้นีเ้พ่ือร่วมเป็นสว่นหนึง่ในกำรท ำกิจกรรมหรือ
ท ำสำธำรณประโยชน์ให้กบัชมุชนบริเวณใกล้เคียง 
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รางวัลแห่งความภาคภมูิใจ 
 รำงวลับริษัทจดทะเบียนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเย่ียม BEST IR Award ในงำน Set Award 2014 จดัโดย

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ผังการบริหารงาน 
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คณะกรรมการบริษัท 

 

 
 
 

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 
    - ประธำนกรรมกำร 

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 
- กรรมกำรอิสระ  
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
- ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

2. นายกิตต ิชีวะเกตุ 
- กรรมกำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 

3. นายชัชพล ประสพโชค 
- กรรมกำร  
- กรรมกำรผู้จดักำร 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ 
- กรรมกำรอิสระ  
- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
- กรรมกำรตรวจสอบ  
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

4. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส 
- กรรมกำร 
- รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

7. นางสาวจีระพันธ์  จินดา 
- กรรมกำรอิสระ  
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน   
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

1 

2 3 

4 

5 6 

7 
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา 
ประธานกรรมการ 
อายุ  60 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 - ปริญญำเอก สำขำกำรเงิน University of Mississippi, USA 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 12 ปี 2544 
- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 33 ปี 2014 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 UAC : 17,831,576 หุ้น (ร้อยละ 3.22 นบัรวมกำรถือหุ้นของบคุคลท่ี
เก่ียวข้อง)  
ไมม่ีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้น 

 UAC-W1 : 2,825,490 หน่วย 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล  
 ก.พ. 2555 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร 
กจิการอ่ืน 
 พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั 

2555 - ปัจจบุนั 
2545 - ปัจจบุนั 
 
2544 - ปัจจบุนั 
2527 - ปัจจบุนั 

ประธำนกรรมกำร บริษัท อตุสำหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จ ำกดั (มหำชน) 
ประธำนกรรมกำร บริษัท สหกำรประมลู จ ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซชิัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
รองศำสตรำจำรย์ ระดบั 9 สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
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นายกติต ิ ชีวะเกตุ 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อายุ  60 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์แห่งจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 142 ปี 2554 
- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 16 ปี 2556 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 UAC : 300,421,146 หุ้น (ร้อยละ 54.21) 
เพ่ิมขึน้จำกปี 2556 จ ำนวน 79,500 หุ้น  
UAC-W1 : 50,010,940 หน่วย 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร พ่ีเขยนำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 12 มิ.ย. 2557 – ปัจจบุนั 

21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 
2557 
2538 - 21 ก.พ. 2554 
2551 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – มี.ค. 2555 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร 
กรรมกำร และ กรรมกำรผู้จดักำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กจิการอ่ืน 
 ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั 

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

กรรมกำร บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินโนเวชัน่ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท สทุศมิตร จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท เอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท ยนิูเวอร์แซล เอน็เนอร์ย่ี แอนด์ เทคโนโลย่ี  จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลย่ี ซพัพลำยส์ จ ำกดั 
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นายชัชพล ประสพโชค 
กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
อายุ  46 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟ้ำระบบควบคมุ) สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำร
ลำดกระบงั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 147 ปี 2554 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 8 ปี 2554 
- หลกัสตูรผู้ประกอบกำรแห่งอนำคต (FEF) รุ่น 1 ปี 2556  สถำบนัพฒันำผู้ประกอบกำรเชิงสร้ำงสรรค์ (CEDI) 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 UAC : 3,666,171 หุ้น (ร้อยละ 0.66) 
เพ่ิมขึน้จำกปี 2556 จ ำนวน 28,482 หุ้น 

 UAC-W1 : 601,150 หน่วย 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 12 มิ.ย. 2557 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – มิ.ย. 2557 
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรผู้จดักำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยขำย กำรตลำด และปฏิบตัิกำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กจิการอ่ืน 
 ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั 

ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั 
ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั 
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั 
2550 - 28 มิ.ย. 2553 

กรรมกำร บริษัท โซลำ่ เอน็เนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท คนรักษ์น ำ้ จ ำกดั 
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นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 
กรรมการ / กรรมการก ากับดูแลกจิการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
อายุ  56 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
- ปริญญำตรี สำขำบญัชี มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 141 ปี 2554 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 UAC : 24,861,158  หุ้น (ร้อยละ 4.49) 
เพ่ิมขึน้จำกปี 2556 จ ำนวน 22,234 หุ้น 

 UAC-W1 : 4,123,902 หน่วย 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร น้องสำวภรรยำนำยกิตติ ชีวะเกต ุ
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 2555 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – มี.ค. 2555 
2545 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
กรรมกำรบริหำร 
รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำร 

กจิการอ่ืน 
 ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั 

ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั 
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั 
2550 - 28 มิ.ย. 2553 
2546 - 28 เม.ย. 2553 
2546 - 28 ม.ค. 2553 

กรรมกำร บริษัท โซลำ่ เอน็เนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท คนรักษ์น ำ้ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท ยนิูเวอร์แซล เอน็เนอร์ย่ี แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ำกดั 
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รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการ / กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความเส่ียง 
อายุ  51 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 - ปริญญำเอก สำขำกำรเงิน University of Mississippi 

- ปริญญำโท  สำขำบริหำรธรุกิจกำรเงิน สถำบนับณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ (เคมีวิศวกรรม) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35 ปี 2548 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 12/2011 
- หลกัสตูร Compensation Survey รุ่นท่ี 1/2011 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรไทย  

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 -ไมม่ี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 2553 - ปัจจบุนั 

2553 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

กจิการอ่ืน 
 2554-ปัจจบุนั 

2554-ปัจจบุนั 
2552-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 
2549-ปัจจบุนั 
2550-2553 

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. สตำร์ไมโครอิเลคโทรนิคส์ 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ปัญจวฒันำพลำสติก (มหำชน) 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เจตำแบค จ ำกดั 
กรรมกำร สมำคมนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ทีอำร์ซี คอนสตรัคชัน่ 
คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

 

  



บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั 

UAC Global Public Company Limited 

Energy Transformation for Future 
22 

รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน  
อายุ  60 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 - ปริญญำเอกกิตติมศกัด์ิ Nagaoka University of Technology  

- ปริญญำเอก สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมโลหกำร) มหำวิทยำลยัโตเกียว 
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำโท สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมอตุสำหกำร) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมอตุสำหกำร) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 71 ปี 2551 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 105 ปี 2551 
-  หลกัสตูร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 36 ปี 2554 
-  หลกัสตูร Role of  the  Compensation Committee (RCC)  รุ่น 15 ปี 2555 
-  หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 17 ปี 2556 
-  หลกัสตูร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นท่ี 2 ปี 2556 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 -ไมม่-ี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไมม่-ี 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 2553 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – มี.ค. 2555 
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กจิการอ่ืน 
 พ.ย. 2557 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
2552 – 2555 
2552 – 2555 
2553 – มี.ค. 2555 

ผู้ เช่ียวชำญประจ ำตวัของสมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ (๐๒๕) 
ผู้บริหำรประจ ำส ำนกัอธิกำรบดี งำนศกึษำและพฒันำโครงกำรพิเศษ สถำบนักำร
จดักำรปัญญำภิวฒัน์ 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ำกดั 
กรรมกำรอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำร ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
กรรมกำรท่ีปรึกษำ บริษัท สเตท-ออฟ-ดิ-อำร์ท โซชิโร อะโกร ลำบอรำทอรีส์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษัท เอทีเซรำมิกส์ จ ำกดั 
กรรมกำรและผู้อ ำนวยกำร สมำคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
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นางสาวจีระพันธ์  จนิดา 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากับดูแล
กจิการ 
อายุ  51 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ (กำรบริหำรกำรเงิน) สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

- ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ (เคมี) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 11/2554 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168 ปี 2556 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 -ไมม่ี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 2553 - ปัจจบุนั 

 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2553 – มี.ค. 2555 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กจิการอ่ืน 
 2547 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร บจก. จดัหำงำน ไวเซน็ คอนซลัแตนท์ 
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นางสาวปรียาพร  ธนรัฐเศรษฐ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด 
อายุ  48 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

- ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ (เคมี) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 93 ปี 2554 
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 9 ปี 2555 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 UAC : 81,957 หุ้น (ร้อยละ 0.01) 
เพ่ิมขึน้จำกปี 2556 จ ำนวน 17,471 หุ้น 

 UAC-W1 : 7,386 หน่วย 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 ต.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

2552 – ต.ค. 2554 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ ทีม 1 

กจิการอ่ืน 
 เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555 

2547 - 2551 
กรรมกำร บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั 
ผู้จดักำรธุรกิจ บริษัท เอเวอร่ี เดนนิสสนั (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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นางจารุณี  บุญม่ังมี 
ผู้จัดการฝ่ายการเงนิ 
อายุ  46 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรธรุกิจ (บญัชี) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 93 ปี 2554 
- หลกัสตูร Management Development Program (TMA) รุ่นท่ี 20 ปี 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 UAC : 50,950 หุ้น (ร้อยละ 0.01) 
เพ่ิมขึน้จำกปี 2556 จ ำนวน 10,367 หุ้น 

 UAC-W1 : 4,749 หน่วย 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไมม่-ี 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 2550 – ปัจจบุนั ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
กจิการอ่ืน 
 เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555 

2531 - 2550 
กรรมกำร บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั 
ผู้จดักำรแผนกบญัชี บริษัท เทก็ซ์แมค จ ำกดั 
 

นางอารีย์  พลีขันธ์ 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
อายุ  43 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำ กำรเงินกำรธนำคำร มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินกำรธนำคำร มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
-  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
-  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 93 ปี 2554 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 UAC : 46,255 หุ้น (ร้อยละ 0.01) 
เพ่ิมขึน้จำกปี 2556 จ ำนวน 10,671 หุ้น 

 UAC-W1 : 4,074 หน่วย 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 2538 – ปัจจบุนั ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี 
กจิการอ่ืน 
 เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555 กรรมกำร บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั 
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นางสาวสัจจาภรณ์  รัมยประยูร 
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงนิและเลขานุการบริษัท 
อายุ  44 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ (กำรเงิน) มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธรุกิจ (กำรบญัชี) มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 46 ปี 2555 (IOD) 
-  หลกัสตูรผู้ปฏิบตัิงำนเลขำนกุำรบริษัท รุ่นท่ี 28 ปี 2556 (TLCA) 
-  หลกัสตูรพืน้ฐำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทจดทะเบียน รุ่นท่ี 10 ปี 2556 (TLCA)  

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 UAC : 90,020 หุ้น (ร้อยละ 0.02) 
เพ่ิมขึน้จำกปี 2556 จ ำนวน 10,560 หุ้น 

 UAC-W1 : 10,000 หน่วย 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไมม่ี- 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 2555 – ปัจจบุนั ผู้จดักำรฝ่ำยวำงแผนกำรเงินและเลขำนกุำรบริษัท 
กจิการอ่ืน 
 2545 – 2554 

2540 – 2545  
2536 – 2540  

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกรรมสินทรัพย์ บรรษัทบริหำรสนิทรัพย์ไทย 
ผู้อ ำนวยกำรแผนก องค์กำรเพ่ือกำรปฏิรูประบบสถำบนักำรเงิน 
เจ้ำหน้ำท่ีก ำกบัและตรวจสอบ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ทำ่นผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรซึ่งเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ  มีควำมเป็นอิสระ และมีประสบกำรณ์
จ ำนวน 3 ท่ำน ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นอิสระ ตำมขอบเขตควำม
รับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือสอบทำนให้บริษัทมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำง
เพียงพอ และสอดคล้องกับข้อก ำหนด และแนวทำงระเบียบปฏิบตัิท่ีดีของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกั
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน 

ในปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ กรรมกำรตรวจสอบทกุท่ำนเข้ำร่วมประชมุ
ครบทุกครัง้ โดยมีฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้ สอบบญัชี เข้ำร่วมประชุม ตำมวำระท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งสรุป
สำระส ำคญัได้ดงันี ้
1. พจิารณาและสอบทานงบการเงนิ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงิน และงบกำรเงินรวมของบริษัท 
และบริษัทย่อย  รำยไตรมำสและประจ ำปี 2557 โดยได้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี และฝ่ำยบริหำร เพ่ือควำม
มั่นใจว่ำมีกำรจัดท ำงบกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน อย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลำ สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเป็นไปตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  นอกจำกนีไ้ด้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ำยจดักำร เพ่ือควำมเป็นอิสระในกำรปรึกษำ หำรือ ข้อมูลท่ีเป็นสำระส ำคญัในกำรจดัท ำงบกำรเงินและ
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผล
กำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน โดยพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และกำรติดตำมของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน พบว่ำ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคัญซึ่งสอดคล้องกับ
ควำมเห็นของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ได้พิจำณำอนุมตัิกฎบตัรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือควำมเหมำะสมและ
ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิงำนโดยยึดถือหลกักำรตำมคูมื่อแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
3. สอบทานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดแูล
กิจกำรท่ีดี ก ำกับดูแลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมำย ข้อบงัคบัทำง
รำชกำร รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศ พบวำ่ บริษัทมีกำรปฏิบตัเิป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
4. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีเป็นเวลำ 9 ปี ตัง้แตปี่ 2550 จำกกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีมีคณุภำพใน
ปีท่ีผ่ำนมำ ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และคณุสมบตัิท่ีเหมำะสม  รวมทัง้ค่ำสอบบญัชีท่ีมีควำมสมเหตสุมผล 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ เห็นชอบให้แตง่ตัง้ นำงสำวสมจินตนำ  พล
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หิรัญรัตน์ เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นำงวิไลรัตน์  โรจน์ครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
เลขทะเบียน 3104  และ/ หรือ นำงสำวสภุำภรณ์ มัง่จิตร เลขทะเบียน 8125 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี  
2558  ซึง่จะมีกำรน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เพ่ือพิจำรณำอนมุตัติอ่ไป 
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นวำ่ บริษัทได้ยดึถือหลกักำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี
เป็นส ำคญั มีรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถกูต้อง เช่ือถือได้ มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอ โดยไม่พบ
ข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั มีกำรปฏิบตัิถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้อง และมีกำรพัฒนำ 
ปรับปรุงระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล สอดคล้องกบักำรด ำเนินงำนของธุรกิจอย่ำงตอ่เน่ือง 
 
                                                                                                     ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
                                                                                                    (รศ.ดร.เอกชยั  นิตยำเกษตรวฒัน์) 

     ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิ่งกบักำรส่งเสริมและมุ่งเน้นให้บริษัทด ำเนินงำนตำมหลกักำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ท ำหน้ำท่ีเสนอแนวปฏิบตัิด้ำนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท ก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรให้เป็นไปตำมหลักกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีท่ีได้ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท  โดยในปี 2557 คณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรจัดให้มีกำรประชุม 1 ครัง้ เ พ่ือทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate 
Governance Policy) เพ่ือให้นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทสอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติตำม
มำตรฐำนสำกล  รวมถึง กฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง   อีกทัง้มีกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโดยครอบคลมุทัง้ 5 ประเดน็ส ำคญั สรุปได้ดงันี ้
1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

• จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2557 โดยให้ข้อมูล วัน เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุม 
ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องพิจำรณำเป็นกำรล่วงหน้ำอยำ่งเพียงพอและทนัเวลำ  

• เผยแพร่ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ผ่ำนเว็บไซด์ของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ 
เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลำศกึษำข้อมลูอยำ่งเพียงพอ  รวมทัง้ อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิใน
กำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่ำงเต็มท่ี ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนจำกกำรประเมิน AGM 
Checklist โดยสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 100 คะแนนเตม็ ซึง่สงูกวำ่ในปีก่อน 

2.  กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเทำ่เทียมกนั 

• บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือกรรมกำรล่วงหน้ำ ระหว่ำงวนัท่ี 
4 พฤศจิกำยน 2557 จนถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2558  ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

• บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำท่ีท่ีต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ในกรณีท่ีมี
กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ได้มีแจ้งเลขำนกุำรบริษัททรำบลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนั และได้รำยงำนกำร
ถือหลกัทรัพย์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบครบถ้วนตำมก ำหนด 

3. กำรให้ควำมส ำคญักบัผู้ มีสว่นได้เสีย 

• บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม โดยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทนัน้ถกูต้อง
และสอดคล้องกับกฎหมำยกฎระเบียบหรือมำตรฐำนและข้อก ำหนดต่ำงๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสงัคม ตลอดจนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ำย  อีกทัง้มีกำรก ำหนดนโยบำยป้องกันกำร
ทจุริต เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกนัและจดักำรกบักำรทจุริตท่ีอำจจะเกิดขึน้หรือได้เกิดขึน้ภำยในบริษัท 
มีกำรก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม และให้ควำมส ำคญัในกำรส่งเสริมและสนบัสนนุกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม ชมุชน และ
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สิ่งแวดล้อม อยำ่งตอ่เน่ือง ได้แก่ งำนวนัเด็กแห่งชำติ อบต.กกแรต จงัหวดัสโุขทยั โครงกำรเกษตรอินทรีย์รุ่น
เยำว์ กิจกรรมวดัสร้ำงสขุ เป็นต้น 

• บริษัทได้เปิดช่องทำงให้ผู้ มีส่วนได้เสียและนกัลงทนุสำมำรถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเบำะแสใดๆ 
เก่ียวกบักำรท ำผิดกฎหมำย ควำมถกูต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยในท่ีบกพร่อง หรือกำร
ผิดจรรยำบรรณ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ผ่ำนประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบทำง Email Address: 
chairman_auditcom@uac.co.th หรือเข้ำ Website ของบริษัท และ Click ท่ี Icon: ส่งอีเมล์ถึงประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ  โดยรำยละเอียดผู้ แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบำะแสจะถูกเก็บรักษำเป็นควำมลับ เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบำะแส 

4. กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 

• บริษัทได้เข้ำร่วมกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือแถลงข่ำวผลประกอบกำรของบริษัท 3 ครัง้ และได้เผยแพร่วีดีทศัน์ พร้อมเอกสำรประกอบ
ไว้บน Website ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ตลอดเวลำ 

• บริษัทได้จดัท ำแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี ตลอดจนเปิดเผยผลกำร
ด ำเนินกำรของบริษัทเป็นรำยไตรมำส และข้อมูลส ำคญัส ำหรับผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชำชนทัว่ไป ซึ่งมี
สำระส ำคญัครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลำ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง เช่น ระบบ Elcid 
ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ Website ของบริษัท (www.uac.co.th)  

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

• ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งผลกำร
ประเมินของปี 2557 อยูใ่นระดบั “ดีเย่ียม” 

เน่ืองจำกในปี 2557 ได้มีกำรปรับเพิ่มหลกัเกณฑ์ของโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน
ไทย ซึ่งด ำเนินกำรโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) ร่วมกบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำร ASEAN CG Scorecard และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลท่ีได้รับกำรยอมรับและถูกน ำไปใช้เป็นกรอบใน
กำรพฒันำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของประเทศตำ่งๆ 

จำกกำรตดิตำมและพฒันำประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรอย่ำงตอ่เน่ือง ส่งผลให้
บริษัทยังคงได้รับกำรจัดอยู่ในกลุ่ม “ดีมำก” ของกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน ปี 2557 ซึ่ง
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรจะยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
อยำ่งตอ่เน่ือง เพ่ือประโยชน์ของบริษัท และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มในภำพรวม 
 
 
        (นำยเอกชยั  นิตยำเกษตรวฒัน์) 
             ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงปี 2557 
 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 2 ท่ำน และกรรมกำรซึ่งเป็นผู้บริหำร 
1 ท่ำน โดยมี รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมกำรอิสระ เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง รศ.ดร. 
เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์ กรรมกำรอิสระและนำยชัชพล ประสพโชค กรรมกำรบริษัทและผู้ บริหำร เป็น
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   
ในปี 2557 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้มีกำรประชมุรวม 4  ครัง้  ด ำเนินกิจกรรมท่ีส ำคญัสรุปได้ ดงันี ้

1.  พิจำรณำปัจจยัเส่ียง กระบวนกำรและแผนงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง ท่ีคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหำร ผู้ จดักำร หวัหน้ำฝ่ำยและแผนกต่ำงๆ ได้ทบทวนและจดัท ำขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภำพกำรด ำเนินงำนของบริษัท และเหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป วำ่มีแผนกำรบริหำรควำม
เส่ียงท่ีเหมำะสมเพียงพอกับระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ และเป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงได้ให้ควำมเห็นชอบ 

2. พิจำรณำปรับโครงสร้ำงคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในกำรท ำงำนและเ พ่ือให้
สอดคล้องกบักำรเช่ือมโยงไปในทิศทำงท่ีองค์กรก ำหนดไว้  

3. ตดิตำมและให้ค ำแนะน ำกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและรัดกมุ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบริหำร
ควำมเส่ียงมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

4. พิจำรณำให้มีกำรจัดกำรฝึกอบรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรและกำรบริหำรควำมเส่ียงโครงกำร ให้แก่
หนว่ยงำนและพนกังำนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำไปปฏิบตัิ และพฒันำกำร
บริหำรควำมเส่ียงได้อยำ่งเหมำะสม 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีควำมเห็นว่ำ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำบริษัทได้พฒันำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของทัง้
องค์กรอย่ำงต่อเน่ือง มีกำรประชุมเพ่ือจัดท ำและทบทวนแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง  ด ำเนินกำรและติดตำมกำร
บริหำรควำมเส่ียงให้เป็นไปตำมแผน บริษัทได้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงอนัเป็นสำระส ำคญัอย่ำงเพียงพอ ควบคมุให้อยู่
ในระดบัท่ียอมรับได้ และมุง่มัน่ท่ีจะพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ดียิ่งขึน้ เป็นไปตำมนโยบำยภำยใต้หลกักำร
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  
 
 

(รศ. ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์) 
        ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
 
 
 



บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั 

UAC Global Public Company Limited 

Energy Transformation for Future 
32 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน คือ นำงสำวจีระพนัธ์ 
จินดำ เป็นประธำนคณะกรรมกำร  รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์ และ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ เป็น
กรรมกำร ในปี 2557 มีกำรประชมุร่วมกบัฝ่ำยบริหำรของบริษัท รวมทัง้สิน้ 3 ครัง้ สรุปสำระส ำคญัของกำรประชมุได้
ดงันี ้
1. พิจำรณำสรรหำกรรมกำรทดแทนต ำแหนง่กรรมกำรท่ีว่ำงลง 

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำและมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ นำยไพบลูย์ เสรีวิวฒันำ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 
และนำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทดแทนต ำแหน่งกรรมกำรท่ีว่ำงลง เน่ืองจำกเป็นผู้ ท่ีมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดไว้ทัง้ด้ำนคณุวุฒิ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์ท ำงำนและควำม
เหมำะสมอ่ืน และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบัและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

2. ประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
คณะกรรมกำรได้ประเมินผลงำนประจ ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับขึน้
เงินเดือนและจำ่ยเงินโบนสัประจ ำปี และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

3. พิจำรณำร่ำงงบประมำณคำ่จ้ำงประจ ำปี 2558 
ในกำรพิจำรณำร่ำงงบประมำณนัน้ คณะกรรมกำรได้แบ่งกำรพิจำรณำออกเป็น  2 ส่วน คือ ร่ำงงบประมำณ
เงินเดือน และร่ำงงบประมำณเงินโบนัส ตำมท่ีฝ่ำยบริหำรได้น ำเสนอ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรค่ำจ้ำง
ส ำหรับปี 2558 โดยร่ำงงบประมำณทัง้สองนัน้จะไมร่วมสว่นของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

4. พิจำรณำสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรทดแทนต ำแหนง่ท่ีเกษียณอำย ุ
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำและมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ นำยกิตติ  ชีวะเกต ุด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร ต่อไป โดยมีสัญญำจ้ำงก ำหนดระยะเวลำ 5 ปี นับตัง้แต่วันท่ี 1 มกรำคม 2558 เน่ืองจำกเป็นผู้ ท่ีมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดไว้ทัง้ด้ำนคณุวุฒิ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์ท ำงำนและควำม
เหมำะสมอ่ืน และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

 
ในกำรพิจำรณำกำรจดัสรรและจำ่ยเงินโบนสันัน้ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำจำกแนวทำงท่ีฝ่ำยบริหำรได้น ำเสนอว่ำมี
หลกัเกณฑ์ วิธีกำร กระบวนกำรท่ีชดัเจน โปร่งใส และมีควำมเหมำะสม 
 
ส ำหรับกำรพิจำรณำก ำหนดเงินเดือนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรนัน้ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำโดยใช้ผลกำร
ประเมินผลงำนประจ ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในปี 2557 กับผล
กำรด ำเนินงำนของกิจกำรในปี 2556  และพิจำรณำข้อมูลกำรก ำหนดเงินเดือนประจ ำปี 2557 เทียบกับปี 2556  
รวมถึงอตัรำเงินเดือนเทียบกบัตลำด 
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โดยสรุปแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบตัรท่ีได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นไปตำมหลกัธรรมมำภิบำล และมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีหลกัเกณฑ์ วิธีกำร กระบวนกำรท่ี
ชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ในกำรบริหำรคำ่จ้ำง เป็นไปตำมหลกักำรท่ีดีและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
 
 

 
                            (นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ) 
      ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 



บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั 

UAC Global Public Company Limited 

Energy Transformation for Future 
34 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 
  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

ช่ือภำษำองักฤษ : UAC Global Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจหลกั : น ำเข้ำและจ ำหน่ำยสำรเคมี และอุปกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมส ำรวจและ

ผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มัน โรงปิโตรเคมี โรงผลิตน ำ้มันหล่อล่ืน 
โรงงำนอุตสำหกรรมโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรม
เคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค และลงทุนในอุตสำหกรรมด้ำน
พลงังำนทดแทน และระบบสำธำรณปูโภค 

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107553000085 
ทนุจดทะเบียน : 331,748,331 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 277,111,038 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 554,222,076 หุ้น  
รำคำพำร์ : 0.50 บำท  
  (จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูคำ่ท่ีตรำไว้เม่ือวนัท่ี 22 ตลุำคม 2555) 
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 19 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
Web Site : www.uac.co.th  
เลขำนกุำรบริษัท : โทรศพัท์  0-2936-1701 ตอ่ 118 
  e-mail : sajjaporn@uac.co.th 
ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ : โทรศพัท์  0-2936-1701  
  e-mail : ir@uac.co.th 

 
ข้อมูลท่ัวไปของนิตบุิคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ากัด 

ช่ือภำษำองักฤษ : UAC Hydrotek Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 50.003 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหนำ่ยน ำ้บริสทุธ์ิเพ่ือใช้ในกำรบริโภคและใช้ในอตุสำหกรรม 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554049345 
ทนุจดทะเบียน : 10,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 10,000,000 บำท 

http://www.uac.co.th/
mailto:ir@uac.co.th
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จ ำนวนหุ้น : 100,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 19 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : UAC & TPT Energy Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 50.01 
ประกอบธุรกิจหลกั : ประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตก๊ำซชีวภำพเพ่ือใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ 

กำรขนสง่คมนำคม และอตุสำหกรรมทัว่ไป 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105555167953 
ทนุจดทะเบียน : 150,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 90,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 1,500,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 19 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : UAC Energy Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 
ประกอบธุรกิจหลกั : ลงทนุโครงกำรด้ำนพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556136130 
ทนุจดทะเบียน : 70,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 46,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 700,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 19 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
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โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 

 
  ช่ือบริษัท  :  บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด 

ช่ือภำษำองักฤษ : Solar Energy Roof Power Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 (ถือผำ่นบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556138311 
ทนุจดทะเบียน : 12,525,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 3,150,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 125,250  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 19 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : UAC TPT Pellets Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 (ถือผำ่นบริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหนำ่ยเชือ้เพลิงอดัแทง่ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105557187838 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 250,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 10,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 19 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : Sebigas UAC Company Limited 
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สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 49 (ถือผำ่นบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ออกแบบ รับเหมำ ก่อสร้ำง โครงกำรด้ำนพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556161801 
ทนุจดทะเบียน : 4,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 4,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 40,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 18 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : Bangchak Biofuel Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 30 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้มันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จำกกำร

ผลิต 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105551029246 
ทนุจดทะเบียน : 281,500,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 281,500,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 2,815,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 28 หมู ่9 ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

13160 
โทรศพัท์ : 035-276500 
โทรสำร : 035-276549 
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ช่ือ สถานที่ตัง้ ของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
 
1) นำยทะเบียนหุ้นสำมญั บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  62 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย  
  กรุงเทพมหำนคร 10110 
  โทรศพัท์  0-2229-2800   
 
2) ผู้สอบบญัชี นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 5599 
 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

   316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท 
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
   กรุงเทพมหำนคร 10110 
   โทรศพัท์  0-2259-5300 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “UAC”) จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 
2528 และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 11 ตลุำคม 2553 บริษัทเร่ิมต้นจำกกำรประกอบ
ธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ  เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ 
โรงกลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนั หล่อล่ืน โรงงำนโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์ 
โรงไฟฟ้ำ และระบบสำธำรณปูโภค เป็นต้น  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ขยำยธุรกิจโดยลงทนุในโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก 
เชน่ กำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดันสงู (Compressed Bio-methane Gas:CBG)  โรงงำนไบโอดีเซลของบริษัทร่วม 
(บำงจำกไบโอฟูเอล) ซึ่งลงทุนร่วมกับ บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) ( “BCP”)  รวมถึงโครงกำร
โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในจงัหวดัสุโขทยั โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลงังำน (หญ้ำเน
เปียร์) และกำรศกึษำและพฒันำโครงกำรลงทุนในธุรกิจสำธำรณูปโภคเก่ียวกบัระบบน ำ้ประปำของบริษัทย่อย โดย
มุง่เน้นกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ดงันี ้
วิสัยทัศน์ 

บริษัทมุง่มัน่สูก่ำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนพลงังำนสะอำด ปิโตรเคมี และสำธำรณูปโภคท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดย
รักษำควำมเป็นผู้น ำในระดบัประเทศและได้รับกำรยอมรับในระดบันำนำชำติ 
พันธกิจ 

1. มุง่เน้นกำรประกอบกำรด้ำนพลงังำนสะอำด ปิโตรเคมี และสำธำรณูปโภคท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ประเทศ สิ่งแวดล้อม และสงัคม 

2. ประกอบธุรกิจโดยยดึหลกับรรษัทภิบำล โดยปฏิบตัติอ่คูค้่ำอยำ่งเป็นธรรมโปร่งใส และตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  
3. รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยกำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้กบัธุรกิจอย่ำงตอ่เน่ือง และส่งผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมี

เสถียรภำพในระยะยำว 
4. มุ่งเน้นกำรเป็นองค์กรแห่งควำมสขุ โดยค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน คำ่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม และ

สง่เสริมควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน  

 จำกประสบกำรณ์กวำ่ 20 ปีท่ีบริษัทมีกำรขยำยตวัทำงธุรกิจมำอย่ำงตอ่เน่ือง โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้ำนกำรลงทนุ
ในโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก  ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 เม่ือวนัท่ี 4 
เมษำยน 2557 จงึได้มีมตอินมุตักิำรเปล่ียนช่ือบริษัทจำก “บริษัท ยนูิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั 
(มหำชน)” เป็น “บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)” เพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนัและธุรกิจท่ีจะเกิดขึน้
ในอนำคต โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทกบักระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน 2557 
  
 
 



บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั 

UAC Global Public Company Limited 

Energy Transformation for Future 
40 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 
 
บริษัทย่อย  

1. บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ากัด (UAC Hydrotek) (เดิมช่ือบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ำกัด) บริษัทย่อยของ
บริษัท จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2554 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกบั 5 ,000,000 บำท เร่ิมแรกบริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำเพ่ือใช้ใน
อุตสำหกรรมและใช้ในกำรบริโภค รวมทัง้จ ำหน่ำยและติดตัง้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเม่ือวันท่ี 26 
มีนำคม 2555 UAC Hydrotek ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 5,000,000 บำท เป็น 10,000,000 บำท โดยกำร
ออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 50,000 หุ้น เพ่ือจ ำหน่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมบำงส่วนและจ ำหน่ำยให้กบับริษัท 
ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) (“HYDRO”) ท ำให้บริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นใน UAC Hydrotek ลดลงเหลือร้อย
ละ 49.997 ผู้บริหำรของบริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 0.006 และ HYDRO มีสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 
49.997 ของทนุท่ีออกและจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของ UAC Hydrotek 

2. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC TPT) บริษัทย่อยของบริษัท จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 12 
พฤศจิกำยน 2555 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1,000,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มลู
คำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เร่ิมแรกบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.997 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบ
กิจกำรเก่ียวกบักำรผลิตก๊ำซชีวภำพเพ่ือใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ  กำรขนส่ง คมนำคม และอตุสำหกรรม
ทัว่ไป โดยเม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2556 UAC TPT ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 29 ล้ำนบำท จำกทนุจด
ทะเบียนเดมิ 1 ล้ำนบำท เป็น 30 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภำยในกิจกำรและเตรียมกำรลงทนุใน
โครงกำรก๊ำซชีวภำพ โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนเพ่ือจ ำหน่ำยให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมบำงส่วน และจ ำหน่ำยให้กับ 
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บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกดั (“TPT”) ภำยหลงักำรเพิ่มทนุดงักล่ำว บริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นใน UAC 
TPT ลดลงเหลือร้อยละ 50.0093 ผู้บริหำรของบริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 0.0007 และ TPT มีสดัส่วน
กำรถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทนุท่ีออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ UAC TPT จำกนัน้ได้มีกำรเพิ่มทนุ
จดทะเบียนจ ำนวน  120 ล้ำนบำท เป็น 150 ล้ำนบำท เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2557 เพ่ือรองรับกำรลงทนุ
ในโครงกำรก๊ำซชีวภำพ จ ำนวน 2 โครงกำร ในจงัหวดัขอนแก่น  

3. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC Energy) จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 26 สิงหำคม 2556 ด้วยทนุจดทะเบียน
เร่ิมต้นเท่ำกบั 1,000,000 บำท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ผู้บริหำรถือหุ้นร้อยละ 0.03 โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือด ำเนินกำรลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบัด้ำนพลงังำน โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธันวำคม 2556 UAC Energy ได้เพิ่มทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 29 ล้ำนบำท จำกทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำทเป็น 30 ล้ำนบำท และวนัท่ี 19 ธันวำคม 2557 
ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 40 ล้ำนบำท เป็น 70 ล้ำนบำท เพ่ือรองรับกำรลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และกำรเพิ่มทุนของ
บริษัทร่วม (บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั)    ปัจจบุนั UAC Energy  ด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำของกำรไฟฟ้ำนครหลวงในเชิงพำณิชย์แล้ว จ ำนวน 2 โครงกำร ท่ีจังหวัด
นนทบรีุ และอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำงอีก 2 โครงกำร ท่ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร และ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ซึ่งคำด
วำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ในไตรมำส 2 ปี 2558  รวมก ำลงักำรผลิตทัง้สิน้ประมำณ 2 เมกะวตัต์  

4. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน UAC 
Energy ร้อยละ 99.20 บริษัทได้เข้ำซือ้กำรเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2557 โดยซือ้หุ้นสำมญัเดิมจำกบริษัท 
ซนัเอดิสนั เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ำกดั ทัง้นี ้บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั ได้รับสมัปทำน
กำรขำยไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยมีก ำลังกำรผลิต 752.4 
กิโลวัตต์ ติดตัง้บนหลังคำโรงงำนผลิตยำงแผ่นของบริษัท วงศ์บณัฑิต จ ำกัด ณ ต ำบลขุนทะเล จังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรก่อสร้ำงซึง่คำดวำ่จะแล้วเสร็จในไตรมำส 2 ปี 2558 

5. บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากัด (“UAC TPT PELLETS”) บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท โดยบริษัท
ถือหุ้นผ่ำน UAC TPT ร้อยละ 99.99 จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม 2557 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกบั 
1,000,000 บำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหนำ่ยเชือ้เพลิงอดัแทง่  

 
บริษัทร่วม 
1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด (“BBF”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 ส่วนท่ี

เหลือร้อยละ 70 ถือหุ้นโดยบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (“BCP”) BBF เป็นผู้ผลิตและ
จ ำหน่ำยไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงเหลวท่ีน ำไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบำงส่วนในน ำ้มันดีเซลท่ีได้จำก
กระบวนกำรผลิตปิโตรเลียม เพ่ือให้ได้น ำ้มนัไบโอดีเซลประเภทต่ำงๆ เช่น น ำ้มนัไบโอดีเซล B5 หรือ B10 
เป็นต้น 
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2. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด (“SEBIGAS UAC”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทนุระหว่ำง SEBIGAS 
S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอิตำลี และบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 49 ร้อยละ 49 
และมีบริษัทท่ีปรึกษำกฎหมำยถือหุ้นร้อยละ 2 ตำมล ำดบั SEBIGAS UAC จดัตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 4 ตุลำคม 
2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 4 ล้ำนบำท เพ่ือด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซ
ชีวภำพ กำรให้บริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรักษำ (O&M Services) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศภำคพืน้
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตอ่มำได้มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 10 ล้ำนบำท เป็น 14 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนและรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
 

พัฒนาการที่ส าคัญเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในชว่ง 5 ปีท่ีผำ่นมำ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
ปี 2553 :  เป็นตวัแทนของ SVT Engineering Consultants ท่ีท ำธุรกิจให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำและฝึกอบรม

งำนด้ำน Corrosion Protection, Vibration,  Acoustics และ Reliability Engineerings 
ส ำหรับอตุสำหกรรมส ำรวจและขดุเจำะก๊ำซธรรมชำต ิโรงกลัน่น ำ้มนั และโรงปิโตรเคมี 

 วนัท่ี 16 มีนำคม 2553 บริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(Board of Investment : BOI) ส ำหรับโครงกำรลงทุนผลิตก๊ำซชีวภำพอัดควำมดนัสูง 
(Compressed Bio Gas: CBG) จำกมลูสกุร เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงทำงเลือกส ำหรับรถยนต์ โดย
ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้แก่ กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรดงักล่ำวเป็นเวลำ 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำก
กำรประกอบกิจกำรนัน้ และหลงัจำกนัน้จะได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิ
ท่ีได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติเป็นเวลำอีก 5 ปีโดยโครงกำรลงทุน
ดงักลำ่วตัง้อยูท่ี่ต ำบลแมแ่ตง อ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่ 

 วนัท่ี 1 เมษำยน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 2/2553 ได้มีมติให้บริษัทจ ำหน่ำย
เงินลงทุนท่ีถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท ไทย ไซเบอร์อินโฟ จ ำกัด จ ำนวน 0.12 ล้ำนบำท ให้แก่
บคุคลภำยนอก 

 วนัท่ี 22 เมษำยน 2553 ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2553 ได้มีมติให้บริษัทแปรสภำพจำก
บริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด โดยใช้ช่ือว่ำ “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 
เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน)”  และมีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 120 ล้ำนบำท เป็น 150 ล้ำน
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 30 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้ นละ 1 บำท เพ่ือเสนอ
ขำยประชำชนเป็นครัง้แรก 

 ทัง้นี ้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติให้งดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับงวดปี 2552 โดย
บริษัทอำจพิจำรณำจำ่ยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ตำมควำมเหมำะสมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะ
เห็นสมควรตอ่ไป 

 วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2553 บริษัทได้ลงนำมร่วมกบับริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (“ปตท.”) ใน
บนัทึกข้อตกลง “โครงกำรทดลองพฒันำก๊ำซชีวภำพท่ีได้จำกมลูสตัว์เพ่ือกำรคมนำคม จงัหวดั
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เชียงใหม่” โดย ปตท.จะรับซือ้ CBG จำกบริษัทเพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยเป็นเชือ้เพลิงส ำหรับรถยนต์ 
ในสถำนีบริกำรก๊ำซของ ปตท. ทดแทนกำรใช้ก๊ำซเอ็นจีวี (Nature Gas for Vehicles : NGV) ใน
พืน้ท่ีหำ่งไกลแนวทอ่สง่ก๊ำซธรรมชำตแิละสถำนีบริกำรหลกัเอ็นจีวี 

 วนัท่ี 11 ตลุำคม 2553 หุ้นของบริษัทได้เร่ิมซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวนัแรก   
ปี 2554 :  วนัท่ี 8 เมษำยน 2554 จดัตัง้บริษัทยอ่ย คือ บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ำกดั (ตอ่มำได้เปล่ียนช่ือเป็น 

“บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั” เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2555) ทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.99 เพ่ือรองรับกำรลงทนุในธุรกิจสำธำรณปูโภค  

 ในเดือนเมษำยน 2554 บริษัทได้ลงนำมในสัญญำซือ้ขำยก๊ำซชีวภำพอัดควำมดันสูง 
(Compressed Bio-methane Gas: CBG) กบั บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

 ในเดือนตุลำคม 2554 บริษัทได้เพิ่มทุนช ำระแล้วจำกจ ำนวน 150,000,000 บำท เป็น 
172,499,998 บำท  โดยกำรจำ่ยหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำ 20 หุ้นเดิม ตอ่ 3 หุ้นปันผล มลู
คำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 22,499,998 หุ้น หรือคิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยปัน
ผลเทำ่กบั 0.15 บำทตอ่หุ้น  

 ในเดือนพฤศจิกำยน 2554 บริษัทได้รับ Letter of Intent จำก SIAM MOECO Ltd. (SML) 
แสดงเจตจ ำนงท่ีจะให้บริษัทพฒันำโครงกำร Gas Utilization Project ร่วมกนั 

ปี 2555 :  อนมุตัิกำรเพิ่มทนุในบริษัทย่อย คือ บริษัท ยเูอซี  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (“UAC HYDRO”)  จำก 5.00 
ล้ำนบำท เป็น 10.00 ล้ำนบำท เพ่ือน ำมำใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเตรียมกำรลงทนุโครงกำร
ผลิตน ำ้ประปำ และอนมุตัใิห้บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) เข้ำร่วมทนุใน UAC HYDRO ใน
สดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 49.997    

 ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนำยน 2555 มีมติอนุมัติกำรลงทุนใน
โครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) ซึ่ง
ประกอบด้วยก๊ำซธรรมชำติอดั (Compressed Natural Gas : CNG) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือ
ก๊ำซหงุต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline : 
NGL) โดยโครงกำรตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสโุขทยั มลูคำ่เงินลงทนุรวมประมำณ 620.00 ล้ำนบำท 

 โครงกำรผลิต CBG จำกมลูสกุร เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงทำงเลือกส ำหรับรถยนต์ ตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอแม่
แตง จงัหวดัเชียงใหม ่ได้ก่อสร้ำงระบบแล้วเสร็จ  

 ท่ีประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 19 ตลุำคม 2555 มีมติอนมุตัิกำรเปล่ียนแปลง
มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้จำกหุ้นละ 1 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท และอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจำก
จ ำนวน 198,374,739 บำท เป็น 276,474,739 บำท โดยออกหุ้ นสำมัญใหม่จ ำนวน 
156,200,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพ่ือเสนอขำยตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมและประชำชน
ทัว่ไป และเพ่ือรองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท  
โดยบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม จ ำนวน 39.7 ล้ำนหุ้ น และได้จด
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ทะเบียนทุนช ำระแล้วใหม่กับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 4 ธันวำคม 2555 โดยมีทุนช ำระแล้ว
จ ำนวน 218,224,739 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 436,449,478 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 
บำท 

 ย่ืนข้อเสนอเพ่ือขอรับกำรสนบัสนนุเงินจำกกองทนุเพ่ือส่งเสริมกำรอนรัุกษ์พลงังำน (“กองทนุฯ”) 
ใน “โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอตุสำหกรรม ปี พ.ศ. 2555 (ปีท่ี 5)” 
(“โครงกำรฯ”) ของส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน จ ำนวน 20 โครงกำร 
แบ่งออกเป็นโครงกำรก๊ำซชีวภำพของบริษัทฯ จ ำนวน 10 โครงกำร ซึ่งได้รับกำรอนุมตัิจดัสรร
เงินกองทุนฯ ทัง้หมดแล้ว และโครงกำรก๊ำซชีวภำพของบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี 
จ ำกดั จ ำนวน 10 โครงกำร ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
กระทรวงพลงังำน โดยคำดวำ่จะพิจำรณำแล้วเสร็จในเดือนมกรำคม 2556 

ปี 2556 :  บริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนและนกัลงทุนทัว่ไปเป็นจ ำนวนทัง้หมดไม่
เกิน 24,300,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท รำคำเสนอขำยหุ้นละ 7.90 บำท  และได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม 2556 โดยมีทุนช ำระ
แล้วจ ำนวน 230,374,739 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 460,749,478 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 
บำท 

 บริษัทได้ย่ืนขอให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ ำนวน 
92,149,503 หน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยครัง้แรกในวันท่ี 15 
กุมภำพันธ์ 2556  โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 สำมำรถใช้สิทธิได้ในทุกวนัท ำกำร
สดุท้ำยของเดือน มีนำคม มิถุนำคม กันยำยน และธันวำคม ของแต่ละปีปฏิทิน โดยวนัใช้สิทธิ
วนัสดุท้ำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2559 รำคำใช้สิทธิ 7.50 บำทตอ่หุ้น อตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วย
ตอ่ 1 หุ้น 

 วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2556 ฯพณฯ ท่ำนนำยกรัฐมนตรี นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ
คณะรัฐมนตรี รวมถึงผู้ ว่ำรำชกำรจงัหวดัเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำร
ผลิตก๊ำซชีวภำพอดั CBG เพ่ือกำรคมนำคมของบริษัท ซึ่งเป็นโครงกำรแห่งแรกของประเทศไทย 
ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 วนัท่ี 26 มีนำคม 2556 บริษัทจดักิจกรรมส ำหรับผู้ ถือหุ้นโดยน ำผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้ำเย่ียมชม
กิจกำรบริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั เพ่ือให้เข้ำใจในธุรกิจท่ีบริษัทเข้ำร่วมลงทนุ 

 ในวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556 บริษัทจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.11112 บำท 
เป็นเงินจ ำนวน 51,198,482 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.88 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำม
กฎหมำย โดยจำ่ยเป็นหุ้นสำมญัในอตัรำ 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็น 0.10 บำทตอ่หุ้น 
และจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.01112 บำทตอ่หุ้น  ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดมีเศษของ
หุ้นเดมิหลงักำรจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จำ่ยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอตัรำ
หุ้นละ 0.10 บำท  ซึ่งกำรจ่ำยหุ้นปันผลในครัง้นีส้่งผลให้มีกำรปรับสิทธิส ำหรับใบส ำคญัแสดง
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สิทธิ UAC-W1 เพ่ือรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ให้
ด้อยไปกว่ำเดิม รำคำใช้สิทธิใหม่คือ 6.25 บำทตอ่หุ้น อตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.20 หุ้น 
(เศษของหุ้นปัดทิง้) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน 2556 

 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2556 มีมติให้มีกำรเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด จ ำนวน 29 ล้ำนบำทจำก 1 ล้ำนบำท
เป็น 30 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนเพ่ือจ ำหน่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมบำงส่วนและจ ำหน่ำย
ให้กับบริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกัด (“TPT”) ท ำให้บริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท
ลดลงเหลือร้อยละ 50.0093 ผู้บริหำรของบริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 0.0007 และ TPT มี
สดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระจ ำนวน 30 ล้ำนบำท 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมตัิกำรลงทนุเพิ่มเติมในโครงกำรก๊ำซชีวภำพ จ ำนวน  3 โครงกำร 
ได้แก่ โครงกำร ท่ีอ ำเภอแม่แตง ท่ีอ ำเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ และ ท่ีอ ำเภอภูผำม่ำน 
จงัหวดัขอนแก่น 

 บริษัทฯ ร่วมทนุกบั SEBIGAS S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอิตำลี ซึ่ง SEBIGAS ประกอบ
ธุรกิจด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำและกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ  รวมทัง้เป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพมำมำกกว่ำ 50 โครงกำรในทวีปยโุรป เพ่ือจดัตัง้บริษัทร่วมทนุใน
นำมบริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 4 ล้ำนบำท ในกำรด ำเนินธุรกิจ
เก่ียวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ  กำรให้บริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรักษำ 
(operations & maintenance Services) ทัง้ในประเทศและประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 ข้อเสนอโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ  (Solar PV Rooftop) 
ของบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ผ่ำนกำรคดัเลือกจำกกำรไฟฟ้ำ
นครหลวง 3 โครงกำร ก ำลงักำรผลิตรวม 1.3 MW โดยเป็นกำรเช่ำพืน้ท่ีบนหลงัคำจ ำนวน 2 
แห่ง ได้แก่ บริษัท บำงกอกเดคคอน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ ำกัด 
(มหำชน)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิ
รวมทัง้สิน้จ ำนวน 1,139,033 หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 1,307,680 หุ้น เป็นเงิน
ทัง้สิน้ 8,542,737.50 บำทคงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 91,010,470 หน่วย ส่งผลให้
บริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 277,102,419.50 บำทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
บริษัทจ ำนวน 554,204,839 หุ้นมลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

ปี 2557 :  ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 มีมติอนมุตัิกำรเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทฯ จำก “บริษัท ยนูิ
เวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกัด 
(มหำชน)” โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 18 
เมษำยน 2557    
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 โครงกำรตำ่งๆ ของบริษัท เร่ิมเปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ ได้แก่ 

- โครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จงัหวดัสุโขทยั เร่ิมด ำเนินกำรทดสอบ
เดินเคร่ืองผลิตในเดือนมกรำคม และเร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ LPG และ NGL บำงส่วนใน
เดือนพฤษภำคม 

- โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ  ท่ีบริษัท บำงกอก เดคคอน 
จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 2 แห่ง เปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ เม่ือเดือนสิงหำคม และ 
ธนัวำคม ตำมล ำดบั 

 บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เข้ำซือ้กิจกำรบริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์
จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกัด ซึ่งได้รับสมัปทำนกำรขำยไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จำกพลงังำนแสงอำทิตย์ให้กับ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยมีก ำลังกำรผลิต 752.4 KW จำกบริษัท ซันเอดิสัน เอ็นเนอร์จี 
(ประเทศไทย) จ ำกดั  

 บริษัทฯ จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ำกัด (UAC TPT 
PELLETS Co.,LTD) เพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหนำ่ยเชือ้เพลิงอดัแทง่ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมตอินมุตักิำรลงทนุในโครงกำรพลงังำนทดแทนตำ่งๆ ดงันี ้

- โครงกำรก๊ำซชีวภำพ ท่ีอ ำเภอภผูำมำ่น จงัหวดัขอนแก่น (โครงกำรท่ี 2) 
- โครงกำรเดนิทอ่ก๊ำซจำกหลมุน ำ้มนัเสำเถียร เพ่ือเพิ่มวตัถดุบิให้กบัโรงงำน PPP 

- โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเชือ้เพลิงชีวมวลอดัแท่ง (Wood Pellets) ในพืน้ท่ีโครงกำรก๊ำซ
ชีวภำพของ UAC TPT ท่ีอ ำเภอภผูำมำ่น จงัหวดัขอนแก่น 

- โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV Rooftop) ของ
บริษัท โซลำ่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั  โดยเป็นกำรเช่ำพืน้ท่ีบนหลงัคำจำกบริษัท วงศ์
บณัฑิต จ ำกดั ณ ต ำบลขนุทะเล จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี 

 ได้มีกำรเพิ่มทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจและกำรลงทุนใน
โครงกำรตำ่งๆ ดงันี ้

- UAC TPT จำกเดมิ 30 ล้ำนบำท เป็น 150 ล้ำนบำท 

- UAC Energy จำกเดมิ 30 ล้ำนบำท เป็น 70 ล้ำนบำท 
- Sebigas UAC จำกเดมิ 4 ล้ำนบำท เป็น 14 ล้ำนบำท   

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิ
รวมทัง้สิน้จ ำนวน 14,365 หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 17,237 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 
107,731.25 บำท คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 90,996,105 หน่วย ส่งผลให้บริษัทมีทนุ
จดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 277,111,038 บำทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญบริษัทจ ำนวน 
554,222,076 หุ้นมลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
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รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี ้ 
ธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ 

บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหนำ่ย สำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจ
และผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนัหล่อล่ืน โรงงำนโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำน
อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์  โรงไฟฟ้ำ และระบบสำธำรณปูโภค เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกือบทัง้หมดจ ำหน่ำยภำยในประเทศผ่ำนช่องทำงกำรขำยโดยทีมงำนขำยของบริษัทท่ีมี
ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในแตล่ะกลุ่มผลิตภณัฑ์ ท่ีสำมำรถให้ค ำแนะน ำ วำงแผนกำรน ำผลิตภณัฑ์ไปใช้ในงำนได้ตรง
ตำมควำมต้องกำรตำ่งๆของลกูค้ำ รวมทัง้ให้บริกำรหลงักำรขำย โดยลกูค้ำของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลกูค้ำขนำดใหญ่
ซึ่งเป็นผู้ ผลิตในอุตสำหกรรมพืน้ฐำนของประเทศ ได้แก่ โรงกลัน่น ำ้มนั โรงแยกก๊ำซ และโรงงำนปิโตรเคมี  เป็นต้น 
บริษัทได้รับกำรแตง่ตัง้จำกผู้ผลิตชัน้น ำรำยใหญ่ของโลกและผู้ผลิตในประเทศกว่ำ 30 รำย อำทิเช่น UOP LLC, PALL 
Corporation และ TOC GLYCOL โดยเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยสินค้ำและอปุกรณ์ของผู้ผลิตดงักล่ำว เช่น ผลิตภณัฑ์สำร
ดดูควำมชืน้ ดดูซบักลิ่น และสิ่งเจือปน (Adsorbent and Molecular Sieve) ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับระบบกำรกรอง 
(Filtration) ตัง้แตปี่ 2538 ตอ่เน่ืองมำจนถึงปัจจบุนั และเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยสำร Monoethylene Glycol (MEG) และ 
Diethylene Glycol (DEG) ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมสี และตวัท ำละลำย อตุสำหกรรมสิ่งทอ ผลิตเม็ดพลำสติก ผลิตขวด
น ำ้ และผลิตเรซิ่น ตัง้แตปี่ 2549 จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยให้กับผู้ผลิตหลำยรำยในกำรจดัจ ำหน่ำย
ตวัเร่งปฏิกิริยำ สำรเตมิแตง่และเคมีตำ่ง  ๆ ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี อตุสำหกรรมกำรผลิตน ำ้มนัหล่อล่ืน กำรผลิต
น ำ้ยำหลอ่ล่ืนเพ่ืองำนโลหะ กำรผลิตกำว  กำรผลิตไบโอดีเซล  และกำรผลิตน ำ้มนัพืช เป็นต้น  

 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหนำ่ยสำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจและ
ผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มันปิโตรเคมี โรงผลิตน ำ้มันหล่อล่ืน โรงงำนอุตสำหกรรมโพลิเมอร์และพลำสติก 
โรงงำนอตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค เป็นต้น โดยได้จดัแบง่สินค้ำและบริกำรท่ีบริษัทจ ำหน่ำย 
ออกเป็น 4 กลุม่ตำมลกัษณะธุรกิจของลกูค้ำและบริกำร ได้แก่  
1)  ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจพลงังำนและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) ได้แก่ 

- ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนัและอตุสำหกรรมปิโตรเคมีต้นน ำ้ (Offshore 
Refinery and Upstream Petrochemicals) 

- ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มธุรกิจสำรเคมีเหลว เพ่ือกลุ่มธุรกิจโรงกลัน่น ำ้มนัและปิโตรเคมี (Liquid Chemicals, Refinery 
and Petrochemicals)  

- ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจโรงไฟฟ้ำและสำธำรณปูโภค (Power & Utilities) 
- ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำรของเสียตำ่งๆ ของโรงงำน (Emission & Waste management)  

2)  ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม (Industrial)  

- ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์และตวัท ำละลำย (Chemicals & Solvent Products) 
- ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมน ำ้มนัหลอ่ล่ืนและสำรเตมิแตง่ (Base oil and Additives)  
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3)  ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้ำประเภท Crude Glycerin และกำรขำยสนิค้ำอ่ืนๆ เพ่ือกำรสง่ออก 
4)  กำรให้บริกำร ได้แก่ กำรให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทตำ่งๆ ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิต โรง
กลั่นน ำ้มันอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และอุตสำหกรรมอ่ืนๆ และกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ ส ำหรับ
โรงงำนอตุสำหกรรมทกุประเภท 

 
คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 
 บริษัทมีคลงัสินค้ำรวม 2 แหง่ ดงันี ้

1. คลงัสินค้ำเช่ำ ตัง้อยู่เลขท่ี 999 หมู่ 4 ซอยเสริมมิตร 99 ถนนสขุมุวิท ต ำบลบำงป ูอ ำเภอเมืองสมทุรปรำกำร 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร บนเนือ้ท่ี 2 ไร่ เป็นอำคำรคลงัสินค้ำ 1 หลงั พืน้ท่ี 2 ,200 ตำรำงเมตร ซึ่งบริษัทเช่ำคลงัสินค้ำ
ดงักลำ่วกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง อำยสุญัญำเช่ำ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 เพ่ือใช้
เป็นพืน้ท่ีเก็บสตอ็กอปุกรณ์และสำรเคมี โดยสำรเคมีท่ีเก็บในคลงัสินค้ำของบริษัทได้รับกำรบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ขนำด
ตำ่งๆและมีเอกสำรรับรองผลิตภณัฑ์ (Certificate of  Acceptance : COA) จำกผู้ผลิตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือรอกำร
จดัสง่ให้แก่ลกูค้ำตอ่ไป 

2. คลงัสินค้ำเช่ำ ตัง้อยู่เลขท่ี 613/13 ถนน สงขลำ-จะนะ หมู่ท่ี 2 ต ำบลพะวง อ ำเภอเมือง จงัหวดัสงขลำ เป็น
อำคำรคลงัสินค้ำ 1 หลงัพืน้ท่ีประมำณ 300 ตำรำงเมตร ซึ่งบริษัทเช่ำคลงัสินค้ำดงักล่ำวกับบุคคลภำยนอก อำยุ
สญัญำเช่ำ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่ 1 มีนำคม 2557 ถึงวนัท่ี 28  กุมภำพนัธ์ 2560 เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีเก็บสินค้ำสำรเคมี ส ำหรับ
ลกูค้ำกลุม่ธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำตใินอำ่วไทย 

บริษัทจะจดัส่งสินค้ำจำกคลังสินค้ำให้แก่ลูกค้ำโดยใช้รถบรรทุกขนำดต่ำงๆ ท่ีบริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำร
ขนสง่จำกภำยนอกซึง่ผำ่นกำรขึน้ทะเบียนกบับริษัทเพ่ือรับรองควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนของกรมโรงงำน บริษัทมี
กำรควบคมุเร่ืองควำมปลอดภยัของคลงัสินค้ำ โดยกำรจดัให้มีพนกังำนรักษำควำมปลอดภยัดแูลคลังสินค้ำตลอด 24 
ชัว่โมง  ส ำหรับสำรเคมีท่ีจดัเป็นวตัถอุนัตรำยจะมีกำรจดัเก็บตำมกฎหมำย โดยแยกตำมประเภทของสำรเคมี และจดั
ให้มีผู้ควบคมุสินค้ำอนัตรำยในคลงัสินค้ำ โดยบริษัทไม่อนญุำตให้บคุคลภำยนอก หรือบุคคลรวมทัง้พนกังำนท่ีไม่มี
หน้ำท่ีในคลงัสินค้ำ เข้ำไปในพืน้ท่ีคลงัสินค้ำโดยไม่ได้รับอนญุำต  นอกจำกนีบ้ริษัทได้ท ำประกนัภยัตวัสินค้ำท่ีเก็บใน
คลังสินค้ำเพ่ือคุ้มครองอุบตัิเหตุท่ีอำจเกิดขึน้ในระหว่ำงกำรเก็บสินค้ำหรือกำรปฏิบตัิงำน รวมทัง้ได้ท ำประกันภัย
สินค้ำในระหวำ่งกำรขนสง่สินค้ำให้แก่ลกูค้ำด้วย 

 
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย  

บริษัทให้ควำมส ำคญักบัคณุภำพและมำตรฐำนของสินค้ำท่ีจดัจ ำหน่ำย เพ่ือให้มัน่ใจว่ำเป็นไปตำมข้อก ำหนดท่ี
ลกูค้ำได้ตกลงไว้กบับริษัท โดยสำรเคมีท่ีบริษัทสัง่ซือ้จำกผู้ผลิตจะถกูบรรจใุนถงัปิด (Closed Drum) และมีเอกสำร
รับรองผลิตภัณฑ์ หรือ COA จำกผู้ผลิตก่อนถูกขนส่งมำยงับริษัท ซึ่งบริษัทจะจ ำหน่ำยสำรเคมีท่ีบรรจุในถังปิดท่ีมี
เอกสำรรับรองผลิตภณัฑ์ดงักลำ่วให้แก่ลกูค้ำโดยไมมี่กำรเปิดถงัก่อน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำลกูค้ำจะได้รับสินค้ำท่ีมีคณุภำพ
และมำตรฐำนจำกบริษัทผู้ผลิตทกุประกำร และในกรณีของสำรเคมีท่ีถกูขนส่งมำเป็น Bulk โดยไม่ได้บรรจใุนถงัปิด  
เม่ือสินค้ำเข้ำเทียบท่ำเรือแล้วจะต้องมีกำรตรวจสอบคณุภำพจำกบริษัทตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ (Surveyor) ท่ี
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บริษัทได้ว่ำจ้ำงอีกครัง้ เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำท่ีอยู่ในเรือ (ก่อนขนถ่ำยสินค้ำออกจำกเรือ) 
รวมทัง้ตรวจสอบคณุภำพหลงัจำกสินค้ำได้ขนถ่ำยเข้ำแท็งค์เก็บสินค้ำแล้ว    

นอกจำกนี ้บริษัทได้รับกำรรับรองระบบกำรบริหำรงำนคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 จำกบริษัท เอสจีเอส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ส ำหรับกำรน ำเข้ำและกำรจดัจ ำหน่ำยสำรเคมี สำรดดูซับ สำรเร่งปฏิกิริยำ เคร่ืองกรองและ
อปุกรณ์ในธุรกิจน ำ้มนั พลงังำน ปิโตรเคมี และสำธำรณปูโภค 

 
ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำของบริษัทเป็นผู้ผลิตในอตุสำหกรรมต่ำงๆ ท่ีต้องกำรสำรเคมีและอุปกรณ์ไปใช้ในกระบวนกำรผลิต 
กลุ่มลูกค้ำหลกัของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในอุตสำหกรรมพืน้ฐำนของประเทศ ได้แก่ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรง
กลั่นน ำ้มนั และปิโตรเคมี เป็นต้น โดยสินค้ำและบริกำรท่ีบริษัทจ ำหน่ำยสำมำรถน ำไปใช้งำนได้หลำกหลำยชนิด 
ขึน้อยูก่บัควำมต้องกำรน ำไปใช้ของลกูค้ำ โดยสำมำรถแบง่กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยตำมลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริกำร 4 
กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย 

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและ
ปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 

 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซ
ธรรมชำต ิโรงกลัน่น ำ้มนัและอตุสำหกรรม 
ปิโตรเคมีต้นน ำ้ (Offshore Refinery and 
Upstream Petrochemicals) 

หนว่ยงำนหรือขดุเจำะและผลิตก๊ำซธรรมชำต ิและผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมทัง้ในทะเลและบนบก โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรง
กลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเอทิลีน โรงงำนผลิตสำรอะ
โรเมติกส์ และผู้ รับเหมำงำนก่อสร้ำงโรงกลั่นน ำ้มัน และ
โรงงำนปิโตรเคมีตำ่งๆ 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสำรเคมีเหลว และ
ผลิตภณัฑ์ในโรงไฟฟ้ำ และสำธำรณปูโภค 
(Liquid Chemicals, Power & Utilities) 
 

โรงกลั่นน ำ้มัน  ปิ โตรเคมี  โรงงำนผลิต เม็ดพลำสติก 
โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส์ โรงงำนผลิตสำรโอเลฟินส์ 
โรงไฟฟ้ำ และโรงผลิตน ำ้ประปำ 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำร
ของเสียตำ่งๆ ของโรงงำน (Emission & 
Waste management) 

โรงงำนอตุสำหกรรมทกุประเภท 

2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)   

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์
และตวัท ำละลำย (Chemicals & Solvent 
Products) 

 

โรงงำนผลิตเคมีภณัฑ์ขัน้กลำงท่ีผลิตสำรเคมีส ำหรับโรงงำน
อุตสำหกรรมต่อเน่ืองต่ำงๆ เช่น โรงงำนผลิตแชมพูสระผม 
น ำ้ยำปรับผ้ำนุ่ม น ำ้ยำท ำควำมสะอำด อุตสำหกรรมสี 
ซีเมนต์ หมกึพิมพ์ เป็นต้น  
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กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย 
 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม

น ำ้มนัหลอ่ล่ืน 
และสำรเตมิแตง่ (Base oil and Additives) 

โรงผสมน ำ้มนัหล่อล่ืน โรงงำนผลิตไบโอดีเซล โรงงำนผลิต
กำว โรงงำนผลิตน ำ้มนัพืช โรงงำนผลิตน ำ้ยำหล่อล่ืนโลหะ
ตำ่ง ๆ เป็นต้น 

3. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้ำประเภท Crude 
Glycerin และกำรขำยสินค้ำอ่ืนๆ 

โรงงำนผลิต Glycerin บริสทุธ์ิ ในตำ่งประเทศ 

4. การให้บริการ  
 ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทตำ่ง 

ๆส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิต 
 รับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ 

 
กลุ่มโรงกลั่นน ำ้มัน ปิโตรเคมี พลังงำนทดแทน พลังงำน
ทำงเลือก 
โรงงำนอตุสำหกรรมทกุประเภท 

บริษัทมีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้ำมำโดยตลอด โดยมีกำรแสวงหำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือสนอง
ควำมต้องกำรแก่ลูกค้ำ ซึ่งนอกเหนือจำกกำรขำยสินค้ำและอุปกรณ์ประเภทต่ำงๆแล้ว บริษัทยังให้ค ำปรึกษำท่ี
เก่ียวข้องและให้บริกำรหลงักำรขำยแก่ลูกค้ำ และให้ควำมส ำคญักับกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกค้ำตรงตำมก ำหนด 
ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงตอ่เน่ือง โดยบริษัทมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของลกูค้ำต่อ
กำรให้บริกำรของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน อีกทัง้ยงัให้ค ำแนะน ำและวำงแผนร่วมกับ
ลกูค้ำเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร ตลอดจนมีกำรปฏิบตัติำมเง่ือนไข กฎเกณฑ์ ข้อก ำหนดของลกูค้ำอย่ำง
ครบถ้วน ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำด้วยดีมำโดยตลอด 

 
นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทมีนโยบำยก ำหนดรำคำขำยสินค้ำจำกรำคำต้นทนุสินค้ำบวกอตัรำก ำไร (Cost plus pricing) โดยรำคำ
ขำยจะมีควำมยืดหยุ่นตำมรำคำตลำดของสินค้ำแต่ละประเภท สินค้ำเคมีภัณฑ์ท่ีบริษัทจดัจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็น
ผลผลิตมำจำกกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัดิบ และกำรผลิตปิโตรเคมีตำ่งๆ ซึ่งกลไกรำคำของผลิตภณัฑ์หรือต้นทนุสินค้ำ
ของบริษัทจะถูกก ำหนดและผันแปรไปตำมภำวะรำคำน ำ้มันและปิโตรเคมี ดงันัน้กำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำของ
บริษัทจะต้องมีควำมยืดหยุน่และเหมำะสมตำมลกัษณะของแตล่ะสินค้ำ กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย ปริมำณและมลูค่ำกำร
สัง่ซือ้ รวมทัง้ต้องสำมำรถแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัในตลำดได้ และในขณะเดียวกนัก็ต้องรักษำอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีเพียงพอ
รองรับตอ่คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย บริหำรและกำรด ำเนินงำนตำ่งๆได้   

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำในประเทศเกือบทัง้หมด โดยทีมงำนขำยของบริษัทประจ ำทัง้ท่ีส ำนกังำนใหญ่ในกรุงเทพฯ 
และท่ีส ำนกังำนสำขำในจงัหวดัระยอง ทีมงำนขำยจะแบง่ควำมรับผิดชอบดแูลกำรขำยแยกเป็นแตล่ะกลุ่มผลิตภณัฑ์ 
โดยจะท ำหน้ำท่ีตดิตอ่ ดแูลควำมต้องกำร และน ำเสนอสินค้ำให้แก่ลกูค้ำโดยตรง รวมทัง้ติดตอ่ประสำนงำนกบัผู้ผลิต
หรือคู่ค้ำอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้ทรำบถึงปริมำณควำมต้องกำรล่วงหน้ำของลูกค้ำ และทรำบถึงรำยละเอียดของ
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ผลิตภัณฑ์ แนวโน้มของปริมำณและรำคำสินค้ำในตลำดของผู้ผลิต เพ่ือประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรขำยและกำร
ก ำหนดรำคำสินค้ำได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

สินค้ำท่ีบริษัทจดัจ ำหน่ำยส่วนใหญ่ได้รับค ำสัง่ซือ้ล่วงหน้ำมำจำกลูกค้ำ โดยมีระยะเวลำเพ่ือเตรียมกำรในกำร
จดัซือ้และจดัสง่ให้แก่ลกูค้ำตำมก ำหนดเวลำท่ีได้ตกลงกนั ซึ่งส่วนใหญ่ลกูค้ำจะก ำหนดควำมต้องกำร มำตรฐำนของ
สินค้ำ แหล่งท่ีมำหรือผู้ ผลิตสินค้ำให้แก่บริษัททรำบ เพ่ือให้บริษัทเสนอสินค้ำได้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
รวมทัง้เสนอรำคำ และเง่ือนไขกำรขำยตำ่งๆในลกัษณะของกำรประมูล โดยสินค้ำท่ีจดัจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสินค้ำ
ท่ีมำจำกผู้ผลิตท่ีลูกค้ำให้ควำมไว้วำงใจ และเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ จึงมีควำม
จ ำเป็นท่ีลกูค้ำต้องใช้อยำ่งตอ่เน่ือง 

 
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

สินค้ำท่ีบริษัทจ ำหน่ำยส่วนใหญ่สั่งซือ้จำกผู้ ผลิตหลำยรำยในต่ำงประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ ผลิตสินค้ำ
เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ชัน้น ำท่ีเก่ียวข้องในอุตสำหกรรมกลั่นน ำ้มัน และปิโตรเคมีระดบัโลก โดยบริษัทมีนโยบำย
มุง่เน้นกำรจดัจ ำหนำ่ยและเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีคณุภำพและมำตรฐำนตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ  และ
มีขัน้ตอนกำรแสวงหำและคดัเลือกสินค้ำท่ีมีคณุภำพ มำตรฐำน มีใบรับรองผลิตภัณฑ์ แหล่งท่ีมำและรำยละเอียด
ของผลิตภณัฑ์อย่ำงชดัเจน เช่น ประเภทสำรเคมี ส่วนผสมของสำรเคมี กำรแก้ไข และป้องกนัอนัตรำยจำกสำรเคมี 
เป็นต้น โดยบริษัทคู่ค้ำท่ีเป็นผู้ จ ำหน่ำยสินค้ำให้กับบริษัทจะต้องได้รับกำรขึน้ทะเบียนกับบริษัท ซึ่งบริษัทมีกำร
ประเมินผล และทบทวนรำยช่ือคู่ค้ำดงักล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรมีประสิทธิภำพและ
สร้ำงควำมมัน่ใจตอ่ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ ำหนำ่ย 

ในกำรสั่งซือ้สินค้ำเพ่ือมำจ ำหน่ำยต่อให้แก่ลูกค้ำนัน้ บริษัทมีกำรวำงแผนกำรสั่งซือ้ล่วงหน้ำในปริมำณท่ี
เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกแนวโน้มของตลำด ควำมต้องกำรของลกูค้ำในแตล่ะช่วงเวลำ รวมทัง้ปริมำณสินค้ำคง
คลงั เพ่ือจะได้จดัเตรียมสินค้ำให้เพียงพอต่อกำรจ ำหน่ำย ลดควำมสูญเสียจำกกำรเสียโอกำสเน่ืองจำกขำดแคลน
สินค้ำคงคลัง หรือไม่สำมำรถจัดหำสินค้ำได้ทันและเพียงพอกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ควบคมุปริมำณสินค้ำคงคลงัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม และไมใ่ห้มีสินค้ำค้ำงในคลงันำนเกินไปจนเป็นภำระแก่บริษัท 

บริษัทเป็นผู้จ ำหนำ่ยและเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำในแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้ำ ดงันี ้ 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จ าหน่ายสินค้า 
1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและ

ปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 
 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซ
ธรรมชำต ิโรงกลัน่น ำ้มนัและอตุสำหกรรมปิ
โตรเคมีต้นน ำ้ (Offshore Refinery and 
Upstream Petrochemicals) 

 UOP LLC 
PALL Corporation Filtration and Separations 
(Thailand) Ltd. 

 INEOS Oxide 
 Nikki Universal Co., Ltd.  
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กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จ าหน่ายสินค้า 
 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสำรเคมีเหลวและ

ผลิตภณัฑ์ในโรงไฟฟ้ำ และสำธำรณปูโภค 
(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 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำรของ
เสียตำ่งๆ ของโรงงำน (Emission & Waste 
management) 

    Donau Carbon 
    Nikkei Universal 

2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)   
 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์และ

ตัวท ำละลำย (Chemicals & Solvent 
Products) 

 

 บริษัท ทีโอซีไกลคอล จ ำกดั 
 INEOS Oxide 
 Clariant Chemical   

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมน ำ้มนัหลอ่ล่ืน
และสำรเตมิแตง่ (Base oil and Additives) 

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

3. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้ำประเภท Crude 
Glycerin และกำรขำยสินค้ำอ่ืนๆ 

 บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั  

4. การให้บริการ  
 ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทตำ่งๆ 
ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิต 

 บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ 

 
UOP LLC 
Vogelbusch GmbH 
PALL Corporation Filtration and Separations 

  
ธุรกิจลงทุนในอุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนทดแทน 

1) กำรผลิตก๊ำซชีวภำพอัดควำมดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) 
กำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู (CBG) เป็นหนึ่งในโครงกำรด้ำนธุรกิจพลงังำนทดแทน ท่ีช่วยสนบัสนนุ

กำรใช้พลังงำนทดแทนตำมแนวนโยบำยหลักของกระทรวงพลังงำน โดยโครงกำรตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ บนท่ีดินเช่ำภำยในบริเวณฟำร์มสกุรของบริษัท มงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม จ ำกดั (ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
ของบริษัท) เนือ้ท่ี 11 ไร่ 1 งำน ผลิตก๊ำซ CBG จำกของเสียท่ีได้จำกฟำร์มสกุรดงักล่ำว เพ่ือน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงใน
รถยนต์ทดแทนกำรใช้ก๊ำซ NGV  



บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั 

UAC Global Public Company Limited 

Energy Transformation for Future 
53 

โครงกำรได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและสำมำรถผลิตก๊ำซ CBG ท่ีมีคณุสมบตัิเทียบเท่ำ NGV ส ำหรับยำนยนต์ตำม
ประกำศของกรมธุรกิจพลงังำน โดยออกแบบให้มีก ำลงักำรผลิตประมำณ 6 ตนัตอ่วนั หรือประมำณ 2,160 ตนัตอ่ปี  

บริษัทจ ำหน่ำยก๊ำซ CBG ท่ีบริษัทผลิตได้ทัง้หมดให้แก่ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยใน
สถำนีบริกำรของ ปตท. ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงำนของบริษัท โดยบริษัทมีสญัญำในกำรผลิต CBG เพ่ือส่ง
มอบและจ ำหนำ่ยให้กบั ปตท. เป็นระยะเวลำ 15 ปี   

นอกจำกนี ้โครงกำรยังได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Board of 
Investment : BOI) เม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม 2553  โดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรเป็นเวลำ 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร และหลงัจำกนัน้จะได้รับลดหย่อนภำษี
เงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็นเวลำอีก 5 ปี นบัจำกวนัท่ี
พ้นก ำหนดระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้ดงักล่ำว ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ CBG  (โรงงำน อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่) เร่ิมรับรู้รำยได้ตัง้แต่เดือนสิงหำคม 2556   โครงกำรดงักล่ำวยงัได้รับกำรรับรองระบบกำรบริหำรงำน
คณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 จำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั เม่ือเดือนพฤษภำคม 2557 อีกด้วย 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

CBG เป็นก๊ำซท่ีเกิดจำกกำรน ำก๊ำซชีวภำพมำปรับปรุงคณุภำพโดยกำรลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ก๊ำซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) และควำมชืน้ออกจนมีปริมำณก๊ำซมีเทน (CH4) เพิ่มขึน้ โดยมีคณุสมบตัิเทียบเท่ำก๊ำซ
ธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ ท่ีเรียกว่ำ ก๊ำซเอ็นจีวี (Natural Gas for Vehicles : NGV) หรือก๊ำซซีเอ็นจี (Compressed 
Natural Gas : CNG) ท่ีมีระบบผลิตไบโอแก๊สแล้วอดัลงถงัท่ีแรงดนัสงู เพ่ือเป็นเชือ้เพลิงส ำหรับรถยนต์ ทดแทนกำร
ใช้ก๊ำซเอ็นจีวีส ำหรับยำนยนต์ โดย CBG ท่ีบริษัทผลิตได้มีคณุสมบตัิเทียบเท่ำ NGV ส ำหรับยำนยนต์ตำมประกำศ
ของกรมธุรกิจพลงังำน  

กำรผลิต CBG ของบริษัท เป็นหนึ่งในโครงกำรด้ำนธุรกิจพลงังำนทดแทน ท่ีช่วยสนบัสนุนกำรใช้พลงังำน
ทดแทนตำมแนวนโยบำยหลกัของกระทรวงพลงังำน สืบเน่ืองมำจำกปัญหำต้นทุนรำคำก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำน
ยนต์ ในพืน้ท่ีหำ่งไกลแนวทอ่ก๊ำซธรรมชำติท่ีมีรำคำสงู รวมถึงปัญหำกำรขำดแคลน NGV ในพืน้ท่ีภำคเหนือและภำค
อีสำน เน่ืองจำกปัญหำควำมต้องกำรใช้ NGV ในพืน้ท่ีดงักล่ำวเพิ่มสูงขึน้ ท ำให้กระทรวงพลังงำนต้องเร่งด ำเนิน
นโยบำยสร้ำงเสริมควำมมัน่คงด้ำนพลงังำน โดยส่งเสริมและสนบัสนุนกำรวิจยัพฒันำเทคโนโลยีพลงังำนทดแทน 
และพลงังำนสะอำดท่ีใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม ่รวมทัง้กำรศกึษำวิจยักำรน ำก๊ำซชีวภำพมำตอ่ยอดเพ่ือน ำไปผลิตเป็น
ก๊ำซไบโอมีแทนอดัส ำหรับยำนยนต์ ทดแทน NGV ในภำคคมนำคมขนส่ง โดยบริษัทภำยใต้กำรสนบัสนนุของกรม
พฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรักษ์พลงังำน (พพ.) ร่วมกับศนูย์วิจยัพลงังำน มหำวิทยำลยัแม่โจ้ ได้จดัท ำโครงกำร 
“พฒันำก๊ำซชีวภำพจำกฟำร์มสกุรเพ่ือกำรคมนำคม” ขึน้เม่ือปี 2554 เพ่ือติดตัง้ระบบผลิตก๊ำซ CBG ท่ี อ ำเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม ่ 
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ที่ตัง้โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

สถำนท่ีตัง้โครงกำร อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่
โครงกำรผลิตก๊ำซ CBG ของบริษัทโครงกำรแรก ตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ห่ำงจำกชุมชน

ประมำณ 2 กิโลเมตร บนท่ีดินเช่ำเนือ้ท่ี 10 ไร่ 5 งำน ในบริเวณฟำร์มสุกรของบริษัท มงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม จ ำกัด 
(ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท) ซึ่งได้เร่ิมท ำสัญญำเช่ำเม่ือวันท่ี 1 สิงหำคม 2554 อำยุสัญญำเช่ำ 18 ปี (1 
สิงหำคม 2554 - 31 กรกฎำคม 2572) โดยออกแบบให้มีก ำลงักำรผลิตประมำณ 6 ตนัตอ่วนั หรือประมำณ 2,160 
ตนัต่อปี  ซึ่งนอกจำกจะสร้ำงรำยได้และก ำไรสุทธิให้แก่บริษัทแล้ว ยังเป็นโครงกำรท่ีช่วยเพิ่มทำงเลื อกให้กับผู้ ใช้
รถยนต์ อีกทัง้เป็นโครงกำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยเป็นกำรผลิตพลังงำนทำงเลือกเพ่ือทดแทนกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำตอ่ืินๆ เชน่ น ำ้มนัเชือ้เพลิง และก๊ำซธรรมชำต ิ และเป็นกำรน ำของเสียหรือมลูสกุรกลบัมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เป็นกำรชว่ยลดมลภำวะและของเสีย อนัผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชนท่ีเกิดจำกฟำร์มสกุรอย่ำงครบ
วงจร 
ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ลูกค้ำโดยตรงของบริษัท คือ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.) เพียงรำยเดียว ทัง้นีสื้บเน่ืองมำจำก
โครงกำรผลิต CBG ของบริษัท เป็นโครงกำรท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือของ ปตท. อนัเป็นผลมำจำกข้อจ ำกดัของ ปตท. 
ในกำรขยำยสถำนีบริกำร NGV ท่ีต้องตัง้อยู่บริเวณแนวท่อก๊ำซธรรมชำติ และกำรขนส่ง NGV ไปยงัพืน้ท่ีห่ำงไกลมี
ต้นทนุคอ่นข้ำงสงู โดยเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2553 บริษัท และ ปตท. ได้ลงนำมร่วมกนัในบนัทึกข้อตกลง “โครงกำร
ทดลองพฒันำก๊ำซชีวภำพท่ีได้จำกมลูสตัว์เพ่ือกำรคมนำคม จงัหวดัเชียงใหม่” เพ่ือผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสูง 
หรือ CBG ส ำหรับใช้เป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์ทดแทนกำรใช้ก๊ำซ NGV  และได้ลงนำมในสญัญำซือ้ขำยก๊ำซชีวภำพอดั 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2554  โดย ปตท.จะรับซือ้ก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงูจำกบริษัทในรำคำท่ีเหมำะสม เพ่ือน ำไป
จ ำหนำ่ยเป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์ ในพืน้ท่ีห่ำงไกลแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและสถำนีบริกำรหลกั NGV เป็นระยะเวลำ 
15 ปี  
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นโยบายก าหนดราคา 
กำรก ำหนดรำคำขำย CBG เป็นไปตำมสตูรรำคำท่ีก ำหนดร่วมกัน ในสญัญำซือ้ขำย CBG ระหว่ำงบริษัท

และ ปตท. โดยอ้ำงอิงจำกปัจจยัหลกั ได้แก่ รำคำน ำ้มนัประเภทตำ่งๆ อตัรำเงินเฟ้อ และคำ่ไฟฟ้ำ เป็นต้น  
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทจ ำหนำ่ย CBG ทัง้หมดท่ีผลิตได้จำกโรงงำน CBG ท่ีอ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่ ให้แก่บริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน) เพียงรำยเดียว โดยบริษัทมีสัญญำในกำรผลิต CBG เพ่ือส่งมอบและจ ำหน่ำยให้กับ ปตท. เป็น
ระยะเวลำ 15 ปี โดย ปตท. ได้รับซือ้ก๊ำซ CBG ท่ีบริษัทผลิตได้ทัง้หมดในรำคำตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ เพ่ือน ำไป
จ ำหนำ่ยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัเชือ้เพลิงของ ปตท.ท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบัโรงงำนของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการผลิต 
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2) กำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
บริษัทได้ลงทนุก่อสร้ำงโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) ท่ีจงัหวดั

สโุขทยั โดยกระบวนกำรผลิตใช้ก๊ำซเหลือทิง้ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกำรขุดเจำะน ำ้มนัของฐำนผลิตบรูพำ -เอ ของ
บริษัทสยำม โมเอโกะ จ ำกัด (ไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท) ซึ่งรับสมัปทำนปิโตรเลียมจำกกระทรวง
พลงังำน ในแหล่งบูรพำ อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั เพ่ือมำแปรสภำพให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่ำงๆ ท่ี
สำมำรถน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงได้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ก๊ำซธรรมชำติอดั (Compressed Natural Gas : CNG) 2) ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหงุต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และ 3) ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline : 
NGL) โดยจะมีก ำลงัผลิตรวมประมำณ 19,681 ตนัตอ่ปี ประกอบด้วย CNG 12,036 ตนัตอ่ปี LPG 6,300 ตนัตอ่ปี 
และ NGL 1,345 ตนัตอ่ปี ใช้เงินลงทนุประมำณ 620 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้ทดสอบเดินเคร่ืองผลิตตัง้แตเ่ดือน
มกรำคม 2557 และเร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ LPG และ NGL ตัง้แตเ่ดือนพฤษภำคม 2557 และจ ำหน่ำย CNG ตัง้แต่
เดือนพฤศจิกำยน 2557 เป็นต้นมำ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 ใช้กระบวนกำรผลิตโดยใช้ก๊ำซเหลือทิง้ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกำรขุดเจำะน ำ้มันของฐำนผลิตบูรพำ -เอ ของ
บริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกดั ซึ่งได้รับสมัปทำนปิโตรเลียมจำกกระทรวงพลงังำน ในแหล่งบรูพำ อ ำเภอกงไกรลำศ จ.
สโุขทยั เพ่ือมำแปรสภำพให้เป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมตำ่งๆ ท่ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงได้ ประกอบด้วย 1) ก๊ำซ
ธรรมชำติอดั (Compressed Natural Gas : CNG) 2) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหงุต้ม (Liquefied Petroleum 
Gas: LPG) และ 3)ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline : NGL) สำมำรถรับรู้รำยได้ตัง้แตไ่ตรมำสสอง ปี 2557  
กำรผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจำกโรงงำนท่ีอ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั เป็นกำรผลิตโดยใช้ก๊ำซเหลือทิง้ท่ีได้จำก
กำรขดุเจำะน ำ้มนัของฐำนผลิตบรูพำ-เอ ของบริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกดั กลบัมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นกำรช่วยลด
มลภำวะและลดกำรท ำลำยสภำพแวดล้อม ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนและสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีใกล้เคียง 
ที่ตัง้โครงการ   

 
 
                               

สถำนท่ีตัง้โครงกำร อ.กงไกรลำศ จ.สโุขทยั 
 
 
 
 
 
 
 

สถำนท่ีตัง้โครงกำร อ.กงไกรลำศ จ.สโุขทยั 
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นโยบายก าหนดราคา 
กำรก ำหนดรำคำขำยเป็นไปตำมสูตรรำคำท่ีก ำหนดร่วมกันในสัญญำซือ้ขำย ระหว่ำงบริษัทและผู้ ซือ้ ได้แก่ 

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 แห่ง พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 เป็นต้น 
โดยอ้ำงอิงจำกปัจจยัหลกั ได้แก่ รำคำน ำ้มนัประเภทตำ่งๆ อตัรำเงินเฟ้อ และคำ่ไฟฟ้ำ เป็นต้น  
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทจ ำหน่ำยก๊ำซ CNG ทัง้หมดท่ีผลิตได้จำกโรงงำน PPP ท่ีอ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั ให้แก่บริษัท 
ปตท. จ ำกดั (มหำชน) เพียงรำยเดียว โดยบริษัทมีสญัญำในกำรผลิตก๊ำซ CNG เพ่ือส่งมอบและจ ำหน่ำยให้กบั ปตท. 
ในรำคำตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ   ส ำหรับ LPG ท่ีผลิตได้นัน้ จ ำหน่ำยให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7  ขณะท่ี NGL จะ
จ ำหนำ่ยให้กบัผู้ประกอบกำรธุรกิจสำรท ำละลำยภำยในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กระบวนการผลิต 
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3) กำรผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล 
บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด (BBF) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จดัจ ำหน่ำย 

และจ ำหนำ่ยไบโอดีเซล (B100) ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงเหลวท่ีน ำไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบำงส่วนในน ำ้มนัดีเซลท่ีได้จำก
กระบวนกำรผลิตปิโตรเลียม เพ่ือให้ได้น ำ้มนัไบโอดีเซลประเภทตำ่งๆ เชน่ น ำ้มนัไบโอดีเซล  B71 หรือ B10 เป็นต้น 

  บำงจำกไบโอฟเูอลได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ ในกิจกำรผลิตไบโอดีเซล
ประเภท 1.26 กิจกำรผลิตแอลกอฮอล์หรือเชือ้เพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตรรวมทัง้เศษหรือขยะหรือของเสีย ตำมบตัร
ส่งเสริมกำรลงทุน เลขท่ี 1485(9)/2551 ตัง้แต่วนัท่ี 17 ตลุำคม 2550 โดยได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญั ได้แก่ ได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรดงักล่ำวเป็นเวลำ 8 ปี นับแต่วันท่ีเร่ิมมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ 

โรงงำนบำงจำกไบโอฟเูอลเร่ิมเปิดด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์เม่ือเดือนธนัวำคม 2552 ท ำกำรผลิตไบโอดีเซล 
มีโรงงำนตัง้อยู่ในบริเวณพืน้ท่ีติดกบัคลงัน ำ้มนับำงปะอิน ของ BCP ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ โดยใช้วตัถดุิบหลกั 
คือ น ำ้มันปำล์มดิบ ซึ่งน ำมำผ่ำนกระบวนกำรทำงเคมีท่ีเรียกว่ำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชั่น ( Transesterification 
Process) โดยให้น ำ้มนัปำล์มท ำปฏิกิริยำกบัแอลกอฮอล์ ได้แก่  เมธำนอล และมีดำ่งเป็นตวัเร่งปฏิกิริยำ จนเกิดเป็น
สำรเอสเทอร์ท่ีมีคณุสมบตัใิกล้เคียงกบัน ำ้มนัดีเซล เรียกว่ำ “ไบโอดีเซล” หรือ “B100”   ปัจจบุนัโรงงำนได้ขยำยก ำลงั
กำรผลิตเต็มท่ีเท่ำกับ 360,000 ลิตรต่อวันผลิต  เพ่ือให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของไบโอดีเซลท่ีเพิ่มสูงขึน้  และมี
ผลิตภณัฑ์พลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล คือ กลีเซอรีนดิบ (Grude Glycerin : Minimum 80% purify) 
ประมำณ 36,000 ลิตรต่อวนั เพ่ือน ำไปผลิตเป็นสินค้ำในอุตสำหกรรมต้นน ำ้ของเคมีภัณฑ์อ่ืนต่อไป นอกเหนือจำก
กำรใช้ในอตุสำหกรรมอำหำร ยำ และเคร่ืองส ำอำง เป็นต้น   

ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลท่ีบำงจำกไบโอฟูเอลผลิตได้จ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด โดยส่วนใหญ่จ ำหน่ำยให้แก่  
BCP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพ่ือน ำไปผสมกับน ำ้มันดีเซลในอัตรำส่วนต่ำงๆ และจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ ใช้น ำ้มันต่อไป ส่วนท่ี
เหลือจะท ำกำรตลำดโดยจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอ่ืน   ทัง้นี ้ตำมสัญญำซือ้ขำยผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 
ระหว่ำงบำงจำกไบโอฟูเอล และ BCP ก ำหนดให้ BCP จะต้องรับซือ้ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 จำกบำงจำกไบโอฟู
เอลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดท่ีบำงจำกไบโอฟูเอลผลิตได้ ส ำหรับกลีเซอรีนดิบซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์
พลอยได้จำกกำรผลิตไบโอดีเซล จ ำหน่ำยให้กับผู้ ค้ำรำยใหญ่ (TRADER) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึง
บริษัทด้วย  

  ทัง้นี ้คำดวำ่แนวโน้มควำมต้องกำรไบโอดีเซลจะเพิ่มสงูขึน้ในอนำคต  ซึง่สอดคล้องกบัทิศทำงกำรใช้น ำ้มนัไบ
โอดีเซลท่ีเพิ่มสงูขึน้ และเป็นไปตำมนโยบำยของภำครัฐท่ีส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซลและพลงังำนทดแทนอย่ำงตอ่เน่ือง 
ในปี 2557  ได้ลงทนุก่อสร้ำงโรงงำนท่ี 2 ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีเดียวกบัโรงงำนแรก โดยเพิ่มก ำลงักำรผลิตอีก 450,000 ลิตร
ตอ่วนัผลิต เพ่ือรองรับควำมต้องกำรดงักล่ำว  โดยคำดว่ำโรงงำนท่ี 2 จะแล้วเสร็จและเร่ิมรับรู้รำยได้ภำยในปี 2559 
และจะท ำให้ก ำลงักำรผลิตรวมเป็น 810,000 ลิตรตอ่วนั 

                                                           
1  น ำ้มนัไบโอดีเซล B7 คือ น ำ้มนัดีเซลหมนุเร็วที่มีสว่นผสมของไบโอดีเซล 7% ผลิตจำกไบโอดีเซล บี100 ในสดัสว่นร้อยละ 7 กบั
น ำ้มนัดีเซลร้อยละ 93 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
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4) กำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
UAC Energy บริษัทย่อย ได้มีกำรลงทนุในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้

บนหลงัคำ (Solar PV Rooftop) ของกำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำนวน 4 โครงกำร ซึ่งเร่ิม
ด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์แล้วจ ำนวน 2 โครงกำร ท่ีจงัหวดันนทบรีุ มีก ำลงักำรผลิตรวม 300 กิโลวตัต์ (kWp) เร่ิมรับรู้
รำยได้ตัง้แตไ่ตรมำสท่ี 3 ของปี 2557 เป็นต้นมำ ส ำหรับอีก 2 โครงกำร ท่ีจงัหวดัสมทุรปรำกำรและจงัหวดัสรุำษฎร์
ธำนีนัน้อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง มีก ำลงักำรผลิตรวม 1.7 เมกะวตัต์ (MWp) ซึ่งคำดว่ำจะเร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ได้
ภำยในไตรมำส 2 ของปี 2558  
ที่ตัง้โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถำนท่ีตัง้โครงกำร บนหลงัคำโรงงำนของบริษัท บำงกอก เดคคอน จ ำกดั (มหำชน) จงัหวดันนทบรีุ 

นโยบายก าหนดราคา 
กำรก ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีกำรไฟฟ้ำนครหลวงหรือกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็นผู้ก ำหนด โดยจะเป็น

อตัรำคงท่ี (Feed in Tariff: FIT) ตลอดระยะเวลำของสญัญำ 25 ปี  
 

5) กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลังงำน (หญ้ำเนเปียร์) 
บริษัทได้มีกำรลงทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลงังำน (หญ้ำเนเปียร์) 

จ ำนวน 1 โครงกำร ท่ีอ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ก ำลงักำรผลิต 1 เมกะวตัต์ (MWp) ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จและ
เร่ิมทดสอบระบบภำยในไตรมำส 2 ปี 2558  ส ำหรับอีก 2 โครงกำรซึ่งลงทนุโดย UAC TPT ท่ีอ ำเภอภูผำม่ำน จงัหวดั
ขอนแก่นนัน้ อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง โดยมีก ำลงักำรผลิตโครงกำรละ 1.5 เมกะวตัต์ (MWp) ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จและ
เร่ิมทดสอบระบบภำยในไตรมำส 3 ปี 2558  รวมก ำลงักำรผลิตทัง้สิน้ 4.5 เมกะวตัต์ (MWp)  โดยทัง้ 3 โครงกำรจะ
ขำยไฟฟ้ำให้กบักำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค โดยจะเป็นอตัรำคงท่ี (Feed in Tariff: FIT) ตำมรำคำท่ีภำครัฐก ำหนด 

 
 
 
 



บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั 

UAC Global Public Company Limited 

Energy Transformation for Future 
60 

ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง (Engineering, Procurement and Construction: EPC) 
บริษัท เซบก๊ิำซ ยเูอซี จ ำกดั จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 4 ตลุำคม 2556 โดยเป็นกำรร่วมทนุระหว่ำง บริษัท ยเูอซี เอ็น

เนอร์ย่ี จ ำกดั (บริษัทย่อย) และ Sebigas S.p.A. จำกประเทศอิตำลี  ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำและ
กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ  รวมทัง้เป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพมำมำกกว่ำ  50 โครงกำรใน
ทวีปยุโรป  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ และโรงงำนด้ำน
พลงังำนตำ่งๆ  ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศในภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้    

ปัจจบุนัมีโครงกำรท่ีจะต้องด ำเนินกำร ได้แก่  

 โครงกำรโรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพ (Biogas Project) ในภำคเหนือ จ ำนวน 1 โครงกำร ของบริษัท ยูเอซี 
โกล บอล จ ำกดั (มหำชน)  

 โครงกำรโรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพ (Biogas Project) ในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 2 โครงกำร ของ
บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) 

 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลังคำ ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง (Solar PV 
Rooftop)  จ ำนวน 4 โครงกำร ของบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั (บริษัทยอ่ย)  
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โครงสร้างรายได้                                                        (หนว่ย: ล้ำนบำท)                                                                       

      งบการเงนิรวม 

ประเภทของรายได้  2555 2556 2557 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการขาย             

1. ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบั
พลงังำนและปิโตรเลียม (Energy and 
Petroleum) 

     
460.54  

       
54.11  

       
517.41  

       
48.45  

       
675.09  

       
62.88  

2. ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม (Industrial)   
     

242.58  

       
28.50  

       
197.06  

       
18.45  

       
178.31  

       
16.61  

3.  ผลิตภณัฑ์อื่นๆ1/ 
       

31.58  

         
3.71  

        
64.54  

         
6.04  

        
45.85  

         
4.27  

4.  กำรให้บริกำร 
       

64.60  

         
7.59  

        
47.82  

         
4.48  

        
47.13  

         
4.39  

5.  บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ 2/ 
       

12.52  

         
1.47  

       
150.80  

       
14.12  

        
26.85  

         
2.50  

6.  รำยได้โรงงำนผลิตก๊ำชชีวภำพ     
          

0.30  

         
0.03  

          
1.04  

         
0.10  

7.  รำยได้โรงงำนผลิตผลิตภณัท์ปิโตรเลียม                 -                -    
        

17.69  

         
1.65  

8.  รำยได้ขำยไฟฟ้ำ                 -                -    
          

0.66  

         
0.06  

 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม 

     
811.82  

       
95.39  

       
977.93  

       
91.58  

       
992.62  

       
92.45  

รำยได้อื่น3/ 
        

8.91  

         
1.05  

        
12.22  

         
1.14  

        
18.95  

         
1.76  

         รวม 
     

820.73  

       
96.44  

       
990.15  

       
92.72  

    
1,011.57  

       
94.21  

สว่นแบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
       

30.31  

         
3.56  

        
77.75  

         
7.28  

        
62.13  

         
5.79  

            รวมรายได้ทัง้สิน้ 
     

851.04  

      
100.00  

    
1,067.90  

      
100.00  

    
1,073.70  

      
100.00  
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หมำยเหต ุ: 1/ รำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์อื่นๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรสง่ออกสนิค้ำประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ 
    2/ รำยได้อื่น ได้แก่ คำ่นำยหน้ำขำยสนิค้ำและบริกำร ดอกเบีย้รับ ก ำไรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น ก ำไรจำกกำร

จ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ และอื่นๆ โดยในปี 2555 ได้มีกำรจดักลุม่ประเภทรำยได้ใหม ่สง่ผลให้ รำยได้คำ่บริกำร แยกออก
จำกรำยได้อื่น ไปจดัประเภทรวมอยูใ่นรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ซึง่ข้อมลูส ำหรับปี 2554 ที่แสดงในตำรำงข้ำงต้น 
ได้มีกำรจดัประเภทของรำยได้ตำมกำรจดัประเภทใหมใ่นปี 2555 

    3/ รำยได้คำ่บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ ปี 2555 ได้จดักลุม่ประเภทรำยได้ใหม ่ โดยแยกรำยได้ดงักลำ่วออกจำก
รำยได้ในผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัพลงังำนและปิโตรเลยีม 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 
ภาวะอุตสาหกรรม 

บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมี และอปุกรณ์ท่ีใช้ในโรงงำนอตุสำหกรรมตำ่งๆ สินค้ำส่วนใหญ่
ของบริษัทจะเป็นกำรจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมโรงกลั่นน ำ้มัน อุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซ
ธรรมชำต ิและอตุสำหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้น  นอกจำกนี ้ในปัจจบุนับริษัทมีกำรลงทนุในโครงกำรด้ำนพลงังำนทดแทน
และพลังงำนทำงเลือกท่ีเก่ียวกับกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสูง CBG เพ่ือใช้ในเป็นเชือ้เพลิงส ำหรับรถยนต์
ทดแทนกำรใช้ NGV และโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เพ่ือผลิตก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) และก๊ำซโซลีนธรรมชำต ิ(NGL) รวมถึงกำรลงทนุในโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ (หญ้ำเนเปียร์)   ดังนัน้ กำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทมีควำมสมัพนัธ์โดยตรงกบักำรเตบิโตของอตุสำหกรรมดงักลำ่ว  รวมถึงผลกระทบจำกสถำนกำรณ์พลงังำนของ
ประเทศอีกด้วย  
ส ำหรับสถำนกำรณ์พลงังำนของประเทศไทยในปี  2557 (เบือ้งต้น) สรุปได้ ดงันี ้ 

(ที่มำ: กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

การผลิตพลังงาน 
 ในปี 2557 มีกำรผลิตพลงังำนปริมำณ 78,741 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อย
ละ 12.9  โดยมีกำรผลิตพลงังำนเชิงพำณิชย์ในสดัส่วนร้อยละ 67.7 ของกำรผลิตพลงังำนทัง้หมด พลงังำนหมนุเวียน
และพลงังำนอ่ืนๆ พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดมิ ร้อยละ 15.6 และ 16.7 ตำมล ำดบั  

 
กำรผลติพลงังำน 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2556 2557P 

กำรผลติพลงังำน (รวม) 74,467 69,754 78,741 (6.3) 12.9 

 พลงังำนเชิงพำณิชย์ 53,435 53,395 53,341 (0.1) (0.1) 

- น ำ้มนัดิบ 7,444 7,363 6,906 (1.1) (6.2) 

- ลกิไนต์ 4,754 4,635 4,622 (2.5) (0.3) 

- ก๊ำซธรรมชำติ 36,006 36,398 37,035 1.1 1.8 

- คอนเดนเสท 4,500 4,509 4,324 0.2 (4.1) 

- ไฟฟ้ำพลงัน ำ้ และอื่นๆ * 731 490 454 (33.0) (7.3) 

 พลงังำนหมนุเวียนและพลงังำนอื่นๆ ** 9,281 7,907 12,281 (14.8) 55.3 

 พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม 11,751 8,452 13,119 (28.1) 55.2 

           P ตวัเลขเบือ้งต้น 
 * อื่นๆ ประกอบด้วย พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ พลงังำนแสงอำทติย์ และพลงังำนลม 
           ** พลงังำนหมนุเวียนและพลงังำนอื่นๆ ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กำกอ้อย วสัดเุหลอืใช้ทำงกำรเกษตร ขยะ ก๊ำซชีวภำพ 
               เชือ้เพลงิชีวภำพ แบลค็ลเิคอ และก๊ำซเหลอืใช้จำกขบวนกำรผลติ 
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การผลิตน า้มันส าเร็จรูป 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน ำ้มันรวม 8 โรง มีก ำลังกำรกลั่นรวมทัง้สิน้ 1,094,500 บำร์เรลต่อวัน  
นอกจำกนี ้ยงัมีโรงแยกก๊ำซธรรมชำต ิ6 โรง มีขนำดรวม 2,660 ล้ำนลกูบำศก์ฟุตตอ่วนั และโรงแยกก๊ำซพลงัเพชร ซึ่ง
ท ำกำรผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นหลกัอีก 1 โรง มีขนำด 120 ล้ำนลกูบำศก์ฟุตตอ่วนั  โดยพบว่ำในปี 2557 มีกำร
ผลิตน ำ้มนัส ำเร็จรูปซึ่งประกอบด้วย น ำ้มนัดีเซล ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว น ำ้มนัเบนซิน น ำ้มนัเคร่ืองบิน น ำ้มนัเตำ และ
น ำ้มนัก๊ำด เป็นสดัส่วนร้อยละ 45.7 16.2 12.6 11.8 11.7 และ 2.0 ตำมล ำดบั ทัง้นีไ้ม่รวมน ำ้มนักึ่งส ำเร็จรูปปริมำณ 
16,782 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ 
 
 
 
 
 
 

 
การใช้พลังงาน 
 กำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำยของประเทศไทยในชว่งปี 2557 มีปริมำณ 75,804 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.8 และคิดเป็นมูลค่ำกำรใช้พลงังำนรวมกว่ำ 1,748 พนัล้ำนบำท โดยมีกำรใช้
พลงังำนเชิงพำณิชย์ในสดัส่วนร้อยละ 81.4 ของกำรใช้พลงังำนขัน้สุดท้ำยทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือเป็นกำรใช้พลงังำน
หมนุเวียนร้อยละ 8.5 และพลงังำนหมนุเวียนดัง้เดมิร้อยละ 10.1 ตำมล ำดบั 

กำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำย 
จ ำแนกตำมชนิดพลงังำน 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2556 2557 P 

กำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำย (รวม) 73,316 75,214 75,804 2.6 0.8 

 พลงังำนเชิงพำณิชย์ 60,340 61,224 61,661 1.5 (0.7) 

- น ำ้มนัส ำเร็จรูป 34,881 35,948 36,555 3.1 1.7 

- ไฟฟ้ำ 13,783 14,153 14,371 2.7 1.5 

- ถ่ำนหิน/ลกิไนต์ 6,582 5,784 5,229 (12.1) (9.6) 

- ก๊ำซธรรมชำติ 5,094 5,339 5,506 4.8 3.1 

 พลงังำนหมนุเวียน* 5,635 5,914 6,457 5.0 9.2 

 พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม** 7,341 8,076 7,686 10.0 (4.8) 

            P ตวัเลขเบือ้งต้น 
 * พลงังำนหมนุเวยีน ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กำกอ้อย วสัดเุหลอืใช้ทำงกำรเกษตร ขยะ ก๊ำซชีวภำพ 
           ** พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม ประกอบด้วย ฟืน ถ่ำน แกลบ วสัดเุหลอืใช้ทำงกำนเกษตร ท่ีใช้ในบ้ำนอยูอ่ำศยั และอตุสำหกรรม 
             ครัวเรือน 

น ำ้มนัดีเซล 
45.7% 

ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว 
11.8% 

น ำ้มนัเบนซิน 
16.2% 

น ำ้มนั
เคร่ืองบิน 

12.6% 

น ำ้มนัเตำ 
11.7% 

น ำ้มนัก๊ำด 
2.0% 
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          ทัง้นี ้กำรใช้พลงังำนเชิงพำณิชย์ มีปริมำณ 61,661 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงจำกช่วงปีก่อน ร้อยละ 0.7 
ประกอบด้วย น ำ้มนัส ำเร็จรูป มีกำรใช้ 36,555 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.7 ไฟฟ้ำมีกำรใช้ 14,371 
พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 และก๊ำซธรรมชำติ มีกำรใช้ 5,506 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงร้อย
ละ 9.6 ส ำหรับพลงังำนหมุนเวียน (ฟืนแกลบ กำกอ้อย วสัดเุหลือใช้ทำงกำรเกษตร ขยะ และก๊ำซชีวภำพ) มีกำรใช้ 
6,457 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ และพลังงำนหมุนเวียนดัง้เดิม (ฟืน แกลบ วสัดเุหลือใช้ทำงกำรเกษตร) มีกำรใช้ 
7,686 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ ลดลงร้อยละ 4.8  
 อย่ำงไรก็ตำมน ำ้มนัส ำเร็จรูปยงัคงมีกำรใช้ในสดัส่วนท่ีสงูกว่ำพลงังำนชนิดอ่ืน โดยมีกำรใช้ร้อยละ 48.2 ของ
กำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำยทัง้หมด และมีกำรใช้ไฟฟ้ำ ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ ก๊ำซธรรมชำติ พลงังำนหมนุเวียนและพลงังำน
หมนุเวียนดัง้เดมิ ร้อยละ 19.0 6.9 7.3 8.5 และ 10.1 ตำมล ำดบั 
 ส่วนกำรใช้พลังงำนขัน้สุดท้ำยจ ำแนกตำมสำขำเศรษฐกิจ พบว่ำ มีกำรใช้พลังงำนเพิ่มขึน้เกือบทุกสำขำ
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรใช้พลังงำนในสำขำเกษตรกรรม 3,953 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 
สำขำอตุสำหกรรม27,890 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.8 สำขำบ้ำนอยู่อำศยั 11,180 พนัตนัเทียบเท่ำ
น ำ้มนัดบิ ลดลงร้อยละ 2.4  สำขำธุรกิจกำรค้ำ 5ม618 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1 และสำขำขนส่ง 
27,163 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 ทัง้นี ้สำขำเกษตรกรรมมีกำรใช้พลงังำนในสดัส่วนร้อยละ 5.2 
ของกำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำยทัง้หมด และมีกำรใช้ในสำขำอตุสำหกรรม บ้ำนอยู่อำศยั ธุรกิจกำรค้ำ และขนส่ง ร้อย
ละ 36.8 14.8 7.4 และ 35.8 ตำมล ำดบั 

กำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำย 
จ ำแนกตำมสำขำเศรษฐกิจ 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2556 2557 P 

1. สำขำเกษตรกรรม 3,790 3,890 3,953 2.6 1.6 

2. สำขำอตุสำหกรรม * 26,910 27,386 27,890 1.8 1.8 

3. สำขำบ้ำนอยูอ่ำศยั 10,305 11,450 11,180 11.1 (2.4) 

4. สำขำธุรกิจกำรค้ำ 6,081 5,612 5,618 (7.7) 0.1 

5. สำขำขนสง่ 26,230 26,876 27,163 2.5 1.1 

รวม 73,316 75,214 75,804 2.6 0.8 

 * สำขำอตุสำหกรรมประกอบด้วย อตุสำหกรรมกำรผลติ 27,609 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดิบ เหมืองแร่ 144 พนัตนัเทียบเทำ่
น ำ้มนัดิบ และ ก่อสร้ำง 1 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดิบ 

  
 กำรใช้เชือ้เพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำในปี 2557 พบวำ่ มีกำรใช้เชือ้เพลิงจำกก๊ำซธรรมชำตร้ิอยละ 65.7 ของกำรใช้
เชือ้เพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำทัง้หมด ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ ร้อยละ 22.9 น ำ้มนัเตำและน ำ้มนัดีเซล ร้อยละ 1.0 ส่วนท่ีเหลือ
เป็นพลงังำนหมนุเวียนและพลงังำนอ่ืนๆ(แกลบ กำกอ้อย วสัดเุหลือใช้ทำงกำรเกษตร ขยะ ก๊ำซชีวภำพ แบล็คลิเคอ 
และก๊ำซเหลือใช้จำกขบวนกำรผลิต คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 10.4 
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การน าเข้าพลังงาน 
 ในปี 2557 มีกำรน ำเข้ำพลงังำนปริมำณ 69,850 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน
ร้อยละ 2.5 โดยมีกำรน ำเข้ำพลังงำนเชิงพำณิชย์ในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของกำรผลิตพลังงำนทัง้หมด พลังงำน
หมนุเวียนดัง้เดมิ ร้อยละ 0.2   
 กำรน ำเข้ำพลังงำนเชิงพำณิชย์ มีปริมำณ 69,746 พันตันเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ ลดลงร้อยละ 2.5 จำกช่วง
เดียวกนัของปีก่อนประกอบด้วย คอนเดนเสท มีกำรน ำเข้ำ 1,216 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8 ถ่ำน
หินมีกำรน ำเข้ำ 13,188 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.5 ส่วนน ำ้มันดิบมีกำรน ำเข้ำ 40,171 พนัตนั
เทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ ลดลงร้อยละ 7.3 น ำ้มนัส ำเร็จรูป มีกำรน ำเข้ำ 4,334 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงร้อยละ 5.3 
ก๊ำซธรรมชำติ มีกำรน ำเข้ำ 9,792 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงร้อยละ 6.4 และไฟฟ้ำ มีกำรน ำเข้ำ 1,045 พนัตนั
เทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงร้อยละ 8.8 ส ำหรับพลงังำนหมนุเวียน (ฟืน) ไม่มีกำรน ำเข้ำ และพลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม 
(ถ่ำน) มีกำรน ำเข้ำ 104 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.3 

 
กำรน ำเข้ำพลงังำน 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2556 2557P 

กำรน ำเข้ำพลงังำน (รวม) 73,183 71,649 69,850 (2.1) (2.5) 

 พลงังำนเชิงพำณิชย์ 73,088 71,566 69,746 (2.1) (2.5) 

- น ำ้มนัดิบ 43,048 43,321 40,171 0.6 (7.3) 

- คอนเดนเสท 1,466 1,206 1,216 (17.7) 0.8 

- ถ่ำนหิน 11,642 10,852 13,188 (6.8) 21.5 

- น ำ้มนัส ำเร็จรูป 6,101 4,575 4,334 (25.0) (5.3) 

- ก๊ำซธรรมชำติ 9,951 10,466 9,792 5.2 (6.4) 
- ไฟฟ้ำ 880 1,146 1,045 30.2 (8.8) 

 พลงังำนหมนุเวียน * 0 0 0 - - 

 พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม  95 83 104 (12.6) 25.3 

 * ประกอบด้วย ฟืน 

ก๊ำซธรรมชำติ 
65.7% 

ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ 
22.9% 

น ำ้มนัเตำและ
น ำ้มนัดีเซล 
1.0% 

พลงังำนหมนุเวียน
และพลงังำนอ่ืนๆ 

10.4% 
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การส่งออกพลังงาน 
 ในปี 2557 มีกำรส่งออกพลงังำนปริมำณ 14,409 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้จำกปี 2556 ร้อยละ 19.4 
โดยมีกำรสง่ออกพลงังำนเชิงพำณิชย์ในสดัส่วนร้อยละ 99.8 ของกำรส่งออกพลงังำนทัง้หมด และพลงังำนหมนุเวียน
ดัง้เดมิ ร้อยละ 0.2  

 
กำรสง่ออกพลงังำน 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2556 2557 P 

กำรสง่ออกพลงังำน (รวม) 12,853 12,066 14,409 (6.1) 19.4 

 พลงังำนเชิงพำณิชย์ 12,609 11,998 14,381 (4.8) 19.9 

- น ำ้มนัส ำเร็จรูป 10,077 10,270 13,588 1.9 32.3 

- น ำ้มนัดิบ 2,132 1,359 334 (36.3) (75.4) 

- ไฟฟ้ำ 163 112 136 (31.3) 21.4 

- ก๊ำซโซลนีธรรมชำติ 229 250 305 9.2 22.0 

- ถ่ำนหิน 8 7 18 (12.5) 157.1 

 พลงังำนทดแทน * 226 48 3 (78.8) (93.8) 

 พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม 18 20 25 11.1 25.0 

    * ประกอบด้วย  เอทำนอล  

  
กำรส่งออกพลงังำนเชิงพำณิชย์ มีปริมำณ 14,381 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.9 จำกช่ วง

เดียวกนัของปีก่อน ประกอบด้วย น ำ้มนัส ำเร็จรูป มีกำรสง่ออก 13,588 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 32.3 
ไฟฟ้ำมีกำรสง่ออก 136 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.4 ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ มีกำรส่งออก 305 พนัตนั
เทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.0 และถ่ำนหิน มีกำรส่งออก 18 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้กว่ำ 2 เท่ำ 
สว่นน ำ้มนัดบิ มีกำรสง่ออก 334 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงร้อยละ 75.4 ส ำหรับพลงังำนทดแทน(เอทำนอล) มี
กำรส่งออก 3 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ ลดลงร้อยละ 93.8 และพลังงำนหมุนเวียนดัง้เดิม(ถ่ำน) มีกำรส่งออก 25 
พนัตนัเทียบเทำ่น ำมนัดบิ เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.0 
 
สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทน 

ในช่วงปี 2557 ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนทดแทน 9,025 พันตนัเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ เพิ่มขึน้จำกช่วง
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.7 โดยมีกำรใช้ในรูปของ ไฟฟ้ำ ควำมร้อน และเ ชือ้เพลิงชีวภำพ  (ประกอบด้วย เอ
ทำนอล และไบโอ-ดีเซล) ในสดัสว่นร้อยละ 11.9 ของกำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำยทัง้หมด 
 กำรใช้ไฟฟ้ำ และควำมร้อนท่ีผลิตได้จำกพลงังำนทดแทน (ประกอบด้วย พลงังำนแสงอำทิตย์ พลงังำนลม 
พลงังำนน ำ้ ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ และขยะ) มีปริมำณ 1,467 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ และ 5,775 พนัตนัเทียบเท่ำ
น ำ้มนัดิบ ตำมล ำดบั ส่วนเชือ้เพลิงชีวภำพ มีปริมำณกำรใช้ ประกอบด้วย เอทำนอล 874 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ 
และไบโอดีเซล 909 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ 
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กำรใช้พลงังำนทดแทน 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2557P 

1. ไฟฟ้ำ  1,301 1,324 1,467 10.8 

2. ควำมร้อน 5,201 5,290 5,775 9.2 

3. เชือ้เพลงิชีวภำพ      

- เอทำนอล 364 707 874 23.6 
- ไบโอดีเซล 755 905 909 0.4 

รวม 7,621 8,226 9,025 9.7 

 
การแข่งขัน 

ธุรกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ มีผู้ประกอบกำรเป็นจ ำนวนมำก 
เน่ืองจำกสำรเคมีท่ีใช้อตุสำหกรรมตำ่งๆมีมำกมำยหลำยประเภท โดยผู้ประกอบกำรแตล่ะรำยอำจมีควำมเช่ียวชำญ 
ช ำนำญในกำรจ ำหน่ำยสำรเคมี และอปุกรณ์ในแตล่ะกลุ่มอุตสำหกรรมแตกตำ่งกัน ส ำหรับบริษัทมีควำมเช่ียวชำญ 
ช ำนำญในกำรจ ำหน่ำยสำรเคมี และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนั โรงแยกก๊ำซ และปิโตร
เคมี โดยกำรแข่งขนัในกลุ่มผู้ประกอบกำรท่ีจ ำหน่ำยสำรเคมี และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสำหกรรมโรงกลั่น
น ำ้มัน โรงแยกก๊ำซ และปิโตรเคมี นัน้ ถือว่ำมีกำรแข่งขันไม่รุนแรงมำกนัก เม่ือเทียบกับกลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 
เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรต้องมีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำง รวมทัง้ประสบกำรณ์ของทีมงำนขำย ท่ีต้องสำมำรถ
แนะน ำ เสนอแนะ รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำ และกำรบริกำรหลงักำรขำยท่ีดีแก่ลูกค้ำได้ ประกอบกับกำรเข้ำสู่ธุรกิจของ
คูแ่ขง่รำยใหมอ่ำจท ำได้ยำก เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรต้องอำศยัควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ำมำเป็นระยะเวลำนำน และ
ใช้เงินลงทนุสงูเม่ือเทียบกบักำรจ ำหนำ่ยสำรเคมี และอปุกรณ์ให้แก่อตุสำหกรรมทัว่ไป  

กำรท่ีจะระบสุว่นแบง่กำรตลำดของบริษัทเม่ือเทียบกบักลุ่มอตุสำหกรรมท ำได้ยำก เน่ืองจำกมีผู้ประกอบกำร
จ ำหน่ำยสำรเคมี และอปุกรณ์เพ่ือใช้ในโรงงำนอตุสำหกรรมต่ำงๆ มีจ ำนวนมำก โดยมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีภณัฑ์
และอปุกรณ์ท่ีหลำกหลำยกนัไป ท ำให้ไมส่ำมำรถเปรียบเทียบผู้ อ่ืนประกอบกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเหมือนกบับริษัทได้ แต่
อย่ำงไรก็ดีบริษัทมีควำมพร้อมในกำรแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน โดยบริษัทมีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์ ควำม
ช ำนำญเฉพำะด้ำน ในกำรจ ำหนำ่ยสินค้ำเคมีภณัฑ์และอปุกรณ์ ส ำหรับอตุสำหกรรมพืน้ฐำนขนำดใหญ่ตำ่งๆ บริษัท
จดัหนำ่ยสินค้ำท่ีมีคณุภำพ และมีมำตรฐำนระดบัชัน้น ำของโลก พร้อมกบัมีบริกำรหลงักำรขำยแก่ลกูค้ำ ประกอบกบั
บริษัทมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ำเร่ือยมำ ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำตลอดท่ีผ่ำนมำ 

ส ำหรับธุรกิจด้ำนกำรลงทนุในโครงกำรพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือกนัน้ แม้ว่ำภำครัฐจะมีนโยบำย
ให้กำรสนบัสนนุโครงกำรด้ำนพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือกในระยะยำว 10 ปี (2012 – 2021) ประกอบกบั
ขนำดกำรลงทุนของแต่ละโครงกำรมีมูลค่ำไม่สูงมำกนัก   ผู้ ประกอบกำรจะต้องมีควำมรู้ เช่ียวชำญ และควำม
ช ำนำญด้ำนพลงังำน รวมถึงเทคโนโลยีท่ีจะใช้ในกำรผลิตและจ ำหน่ำย  ซึ่งบริษัทได้ด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับด้ำน
พลงังำนมำเป็นเวลำกวำ่ 20 ปี ทัง้ด้ำนกำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ สำรเคมี และมีควำมเช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง  
จงึเป็นโอกำสท่ีดีส ำหรับบริษัทในกำรมุง่เน้นกำรลงทนุในโครงกำรดงักล่ำว  แม้หำกมีผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนท่ีให้ควำม
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สนใจเข้ำร่วมโครงกำรนี ้อำจถือเป็นประโยชน์และโอกำสท่ีดีส ำหรับบริษัท เน่ืองจำกบริษัทเป็นผู้ น ำเข้ำอุปกรณ์ 
สำรเคมี รวมถึงเทคโนโลยีท่ีจะต้องใช้ในโครงกำรเหล่ำนี ้

 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมีประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
อตุสำหกรรมตำ่งๆ ซึง่สว่นใหญ่เป็นอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนินธุรกิจมำเป็น
เวลำกว่ำ 20 ปี บริษัทได้มีกำรพฒันำและเพิ่มประเภทของสินค้ำท่ีจดัจ ำหน่ำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรท่ีเพิ่มขึน้
และหลำกหลำยของลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยังก่อให้เกิดควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้ำมำโดยตลอด ดงันัน้
บริษัทจึงได้วำงกลยุทธ์ในกำรแข่งขันโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำในระยะยำว โดยกลยุทธ์กำร
แขง่ขนัทำงกำรตลำดของบริษัท เป็นดงันี ้
1. จ ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีคณุภำพ โดยกำรจดัหำสินค้ำให้ตรงตำมท่ีลูกค้ำก ำหนดทัง้ด้ำนปริมำณและคณุภำพโดยเน้น

กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนจำกผู้ ผลิตชัน้น ำท่ีมีช่ือเสียงของโลก และมีเอกสำรรับรอง
ผลิตภัณฑ์ (COA) จำกแหล่งผู้ ผลิตสินค้ำ รวมทัง้มีกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพสินค้ำให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนและข้อก ำหนดของลูกค้ำด้วยทีมงำนของบริษัทและผู้ตรวจสอบคุณภำพจำกภำยนอก (Surveyor) 
เพ่ือให้ได้สินค้ำท่ีตรงตำมมำตรฐำนท่ีได้ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ท ำให้บริษัทสำมำรถรับประกนัในคณุภำพและ
มำตรฐำนของสินค้ำท่ีจดัจ ำหนำ่ยได้ 

2. สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำทัง้ในด้ำนคณุภำพของสินค้ำและกำรให้บริกำร โดยบริษัทมีกำรศึกษำแนวโน้ม
ตลำดของผลิตภณัฑ์อยำ่งตอ่เน่ือง เพื่อค้นหำและคดัเลือกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำในแต่
ละกลุ่มอุตสำหกรรม อีกทัง้มีกำรติดต่อ สร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดี และดแูลลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือสำมำรถเสนอ
ผลิตภณัฑ์ได้ตรงกบัควำมต้องกำรและก ำหนดเวลำของลกูค้ำ รวมทัง้มีกระบวนกำรดแูลลกูค้ำหลงักำรขำย เพ่ือจะ
ได้ทรำบถึงปัญหำและด ำเนินกำรแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิดซ ำ้ อนัจะสร้ำงควำม พึงพอใจอย่ำงยัง่ยืนให้แก่ลกูค้ำ
ในระยะยำวได้ 

3. ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งมอบสินค้ำได้ครบถ้วนและทันตำมก ำหนดเวลำของลูกค้ำ รวมทัง้เน้นในเร่ืองควำม
ปลอดภยัในกำรจดัสง่สินค้ำ โดยบริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัทผู้ช ำนำญกำรด้ำนกำรขนส่งท่ีได้มำตรฐำนเป็นผู้ด ำเนินกำร
จดัสง่สินค้ำให้แก่ลกูค้ำ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและยงัเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกปัญหำตำ่งๆท่ี
อำจเกิดขึน้จำกกำรขนส่งสินค้ำ เช่น ควำมเสียหำยจำกอุบตัิเหตุ  รวมทัง้ลดต้นทุนในกำรจัดหำรถบรรทุกให้
เพียงพอรองรับกบัปริมำณกำรขนสง่ และลดภำระในกำรดแูลและบริหำรบคุลำกรด้ำนกำรขนสง่ 

4. ก ำหนดรำคำขำยให้มีควำมเหมำะสม และยืดหยุ่นตำมภำวะรำคำตลำดของสินค้ำในแต่ละประเภท เน่ืองจำก
สินค้ำเคมีภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมำจำกกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัดิบ และกำรผลิต  ปิโตรเคมีตำ่งๆ 
ซึ่งกลไกรำคำของผลิตภัณฑ์จะถูกก ำหนดและผนัแปรไปตำมภำวะรำคำน ำ้มนัและปิโตรเคมี ดงันัน้กำรก ำหนด
รำคำขำยสินค้ำจะต้องมีควำมยืดหยุ่น เหมำะสม และสำมำรถแข่งขนัในตลำดได้  ขณะเดียวกนัก็ต้องรักษำอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นท่ีเพียงพอรองรับต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย บริหำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆได้   บริษัทได้มีกำรติดตำม
รำคำสินค้ำท่ีเก่ียวข้องในตลำดโลกอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือท่ีจะก ำหนดรำคำขำยได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกบั
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ภำวะตลำดได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ ทัง้นีก้ำรก ำหนดรำคำขำยหรืออตัรำก ำไรขัน้ต้นจะพิจำรณำจำกคณุสมบตัิและ
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของสินค้ำในแตล่ะกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

5. เน้นกำรขำยตรงไปยงัลกูค้ำในกลุ่มอตุสำหกรรมหลกัในปริมำณกำรขำยจ ำนวนมำกและตอ่เน่ือง โดยทีมงำนกำร
ขำยของบริษัทท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท ำหน้ำท่ีติดต่อและให้ข้อมูลรำยละเอียด
เก่ียวกบัผลิตภัณฑ์ได้ตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำและดแูลหลงักำรขำยได้เป็นอย่ำงดี ซึ่ง
จะชว่ยสร้ำงควำมพงึพอใจ และเพิ่มยอดขำยให้กบับริษัท รวมทัง้สร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้กบับริษัทถึงควำมเป็นผู้ มี
ประสบกำรณ์ควำมช ำนำญในธุรกิจเป็นอย่ำงดี 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
แนวโน้มกำรแขง่ขนัของธุรกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหนำ่ย สำรเคมี และอปุกรณ์ ในอตุสำหกรรมพืน้ฐำนขนำดใหญ่ อำทิ 

อตุสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนั อตุสำหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ เป็นต้น ยงัไม่รุนแรงมำกนกั ซึ่งสำรเคมีท่ี
ใช้เป็นสว่นประกอบ และอปุกรณ์ตำ่งๆต้องเป็นสินค้ำท่ีมีมำตรฐำนและคณุภำพดี ผู้ประกอบกำรต้องมีควำมรู้ ควำม
ช ำนำญเฉพำะทำง ประกอบกบัต้องมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ำ และยงัต้องใช้เงินลงทนุสงูมำกกว่ำเม่ือเทียบกบักำร
จ ำหนำ่ยสินค้ำเคมีในอตุสำหกรรมทัว่ไป โดยผู้ประกอบกำรมีแนวโน้มในกำรแข่งขนัเพ่ือสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้แก่สินค้ำท่ี
จ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ โดยเพิ่มบริกำรให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำ ประกอบกบัสรรหำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ท่ีสำมำรถช่วยเพิ่ม
มลูคำ่ และลดต้นทนุให้กบัลกูค้ำ เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้เพิ่มขึน้ 

อยำ่งไรก็ดี กลุม่ผู้ประกอบกำรจะยงัเผชิญอปุสรรคจำกปัญหำเชิงนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรขออนญุำตก่อสร้ำง
โรงงำนใหม ่ท่ีต้องมีกำรศกึษำผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมยั ซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำนำน ซึ่งจะ
เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่บริษัท และคูแ่ขง่ท่ีเป็นผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมี และอปุกรณ์ ในกลุ่มธุรกิจ
โรงกลัน่น ำ้มนั และอตุสำหกรรมพืน้ฐำนตำ่งๆ  

ส ำหรับแนวโน้มสถำนกำรณ์พลงังำน กระทรวงพลงังำนคำดกำรณ์ว่ำ  ควำมต้องกำรใช้พลงังำนโดยรวมในปี 
2558 จะเพิ่มขึน้ร้อยละ  2.9 จำกปี 2557 โดยอตัรำกำรขยำยตวัดงักล่ำว เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของควำมต้องกำร
พลงังำนพลงังำนเชิงพำณิชย์ เชน่ น ำ้มนัส ำเร็จรูป ซึง่คำดวำ่ควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัเบนซินและดีเซลจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 
3.5 และร้อยละ 2.2 จำกปี 2557 ตำมล ำดบั ขณะท่ีกำรใช้ แอลพีจี โพรเพน และ บิวเทน คำดว่ำจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7 
จำกปี 2557 ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำในปี 2558 คำดวำ่จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.8  
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ปัจจัยความเส่ียง 
 
 ปัจจุบนับริษัทมีกำรประกอบธุรกิจ อนัได้แก่ กำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสินค้ำ และกำรลงทนุในอุตสำหกรรมด้ำน
พลงังำนทดแทน และมีบริษัทร่วมประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จดัจ ำหนำ่ย และจ ำหนำ่ยไบโอดีเซล บริษัทมีควำมเส่ียงใน
กำรด ำเนินธุรกิจแต่ละประเภท เช่นเดียวกับควำมเส่ียงทัว่ไปท่ีอำจเกิดขึน้กับธุรกิจทุกประเภท โดยมีควำมเส่ียงท่ี
ส ำคญัตำ่งๆ ดงัมีรำยละเอียดดงันี ้
1. ความเส่ียงเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจ น าเข้า และจ าหน่ายสินค้า 

 ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ 
บริษัทน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆท่ีส ำคญั ได้แก่ โรงแยกก๊ำซ โรงกลั่น
น ำ้มนั และโรงงำนปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในอุตสำหกรรมพืน้ฐำนของประเทศ โดยบริษัทมีรำยได้
จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรให้แก่ลกูค้ำรำยใหญ่ 3 รำยแรก โดยในปี 2557 มีสดัส่วนร้อยละ 36.30 ลกูค้ำรำยใหญ่
กลุม่ดงักลำ่วของบริษัทสว่นใหญ่มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจแยกเป็นหลำยกลุม่ธุรกิจ โดยในแตล่ะกลุ่มธุรกิจมีควำม
ต้องกำรสินค้ำของบริษัทแตกตำ่งกนัไปในหลำยกลุ่มสินค้ำ และมีกำรสัง่ซือ้สินค้ำจำกบริษัท รวมทัง้กำรติดตอ่ เจรจำ 
ตอ่รองกับบริษัท แยกกันในแตล่ะกลุ่มธุรกิจ  ซึ่งเม่ือรวมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้แต่ละกลุ่มธุรกิจของลูกค้ำรำย
ใหญ่รำยหนึง่ๆ จะมีสดัสว่นท่ีสงูเม่ือเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยรวมของบริษัท  
บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ในระดบัหนึ่ง แต่หำกพิจำรณำถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำรำย
ใหญ่ สินค้ำของบริษัทก็มีควำมจ ำเป็นท่ีลูกค้ำต้องใช้อย่ำงต่อเน่ือง และสินค้ำบำงประเภทจ ำเป็นต้องใช้ใน
กระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ เน่ืองจำกสินค้ำดงักล่ำวบริษัทเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตรำยใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงใน
ตำ่งประเทศ ซึ่งลูกค้ำของบริษัทให้กำรยอมรับในกำรใช้ผลิตภณัฑ์จำกผู้ผลิตดงักล่ำวในกระบวนกำรผลิตของลกู ค้ำ  
ดงันัน้ลกูค้ำจงึมีควำมต้องกำรซือ้สินค้ำของบริษัทอยำ่งตอ่เน่ือง 
บริษัทมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้ำดงักล่ำวมำโดยตลอด ซึ่งนอกเหนือจำกกำรขำยสินค้ำและอปุกรณ์ประเภทต่ำงๆ 
แล้ว บริษัทยงัให้ค ำปรึกษำท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ให้บริกำรหลงักำรขำย โดยทีมงำนขำยท่ีมีควำม รู้และประสบกำรณ์ใน
ธุรกิจเป็นอย่ำงดี บริษัทมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของลกูค้ำต่อกำรให้บริกำรของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือน ำมำ
ปรับปรุง อีกทัง้ยังให้ค ำแนะน ำและวำงแผนร่วมกับลูกค้ำเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร ตลอดจนมีกำร
ปฏิบตัติำมเง่ือนไข กฎเกณฑ์ ข้อก ำหนดของลกูค้ำอย่ำงครบถ้วน ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำด้วยดีมำ
โดยตลอด   นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรหำลูกค้ำใหม่ๆ เพิ่มเติม เพ่ือลดกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งมำก
เกินไป 

 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำต้นทุนสินค้ำ   
สินค้ำเคมีภัณฑ์ท่ีบริษัทจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีรำคำผันแปรตำมรำคำ
น ำ้มนัดิบในตลำดโลกและภำวะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงเป็นวฏัจกัร ท ำให้บริษัทมีควำมเส่ียงใน
เร่ืองของต้นทนุสินค้ำ ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทอย่ำงหลีกเล่ียงไมไ่ด้  
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ต้นทนุขำยส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นต้นทุนสินค้ำ บริษัทมีกำรติดตำมสภำวะกำรเคล่ือนไหวของรำคำเคมีภัณฑ์ทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของรำคำน ำ้มนัดิบในตลำดโลกอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือเตรียมพร้อมกบักำร
เปล่ียนแปลงรำคำต้นทุนสินค้ำของบริษัท และเพ่ือวำงแผนกำรขำยและวำงแผนกำรบริหำรสินค้ำคงคลงัได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   
อย่ำงไรก็ตำมควำมเส่ียงของบริษัทจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำสินค้ำในตลำดโลกจำกปัจจยัดงักล่ำวอำจถกูจ ำกดัลง
ได้ในระดบัหนึ่ง เน่ืองจำกลกูค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลกูค้ำท่ีอยู่ในธุรกิจน ำ้มนั และปิโตรเคมี ซึ่งมีควำมเข้ำใจใน
สภำวะ แนวโน้ม และวฏัจกัรของรำคำวตัถุดิบดงักล่ำวอยู่แล้ว ท ำให้บริษัทมีควำมยืดหยุ่นในกำรก ำหนดรำคำขำย
สินค้ำได้ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงในปัจจยัอนัมีผลตอ่รำคำสินค้ำดงักล่ำว ประกอบกับสินค้ำท่ีบริษัทสัง่ซือ้หรือน ำเข้ำ
มำเพื่อจ ำหนำ่ยสว่นใหญ่จะมีค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำแล้ว หรือเป็นสินค้ำท่ีมีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยกบัลกูค้ำเป็นรำยปีและ
มีกำรก ำหนดรำคำซือ้ขำยท่ีแน่นอนอยู่แล้ว  ส ำหรับสินค้ำท่ีเก็บสต็อกเพ่ือรอค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำจะมีปริมำณไม่มำก
นกั  โดยกำรเก็บสตอ็กสินค้ำในลกัษณะนีจ้ะเป็นสินค้ำบำงประเภทหรือสินค้ำท่ีจ ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำรำยย่อยเป็นส่วน
ใหญ่  

 ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพำผู้ผลิตสินค้ำ (Principle) รำยใหญ่  
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นกำรน ำเข้ำและจดัจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทสำรเคมี และอปุกรณ์ส ำหรับใช้ในโรงงำน
อตุสำหกรรมตำ่งๆ ซึ่งสินค้ำหลกัๆ ท่ีบริษัทจดัจ ำหน่ำย บริษัทได้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยให้กบัผู้ผลิตรำยใหญ่ 3 รำย 
ได้แก่  
  1) UOP LLC. ซึ่งเป็นบริษัทขนำดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นผู้จดัหำเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัส ำหรับ
อตุสำหกรรมกลัน่น ำ้มนั แยกก๊ำซธรรมชำต ิปิโตรเคมี และอตุสำหกรรมกำรผลิตท่ีส ำคญัมำนำนกว่ำ 90 ปี โดยบริษัท
ได้เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยสินค้ำให้กบั UOP LLC. ตัง้แตปี่ 2538  
  2) PALL Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ของโลกและมีช่ือเสียงใน
ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัระบบกำรกรอง (Filtration) กำรแยก (Separation) และกำรท ำให้บริสทุธ์ิ (Purification) โดยบริษัท
ได้เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยสินค้ำของ PALL Corporation ตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน ปี 2539 และ  
  3) บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท.เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) โดยบริษัทได้
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสำร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมสี และตวัท ำ
ละลำย อตุสำหกรรมสิ่งทอ ผลิตเม็ดพลำสติก ผลิตขวดน ำ้ และผลิตเรซิ่น ให้กบับริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกดั ตัง้แตปี่ 2549 
บริษัทได้รับแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำและอุปกรณ์กับผู้ผลิตสินค้ำรำยใหญ่ดงักล่ำว โดยสญัญำเป็นตวัแทน
จ ำหนำ่ยสว่นใหญ่มีอำยปุระมำณ 1 - 3 ปี และมีเง่ือนไขในกำรตอ่อำยสุญัญำไว้อย่ำงชดัเจน แตอ่ย่ำงไรก็ตำมบริษัท
อำจมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีคูส่ญัญำไมต่อ่อำยสุญัญำหรือขอยกเลิกสญัญำเม่ือครบก ำหนด ซึ่งจะท ำให้บริษัทสญูเสีย
รำยได้จำกกำรเป็นตวัแทนในกำรจ ำหนำ่ยสินค้ำนัน้ๆ 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กบัผู้ ผลิตรำยใหญ่ ได้แก่ UOP LLC และ PALL Corporation 
อยำ่งตอ่เน่ืองมำเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 20 ปี และเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กบับริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกดั เป็น
ระยะเวลำกวำ่ 10 ปี ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำบริษัทมีควำมสมัพนัธ์อนัดีและได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ผลิตดงักล่ำว
อยำ่งตอ่เน่ืองมำโดยตลอด  บริษัทมีแนวโน้มกำรสัง่ซือ้สินค้ำจำกผู้ผลิตเพิ่มขึน้ตำมกำรเติบโตของยอดขำยของบริษัท 
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ท ำให้มีควำมเช่ือมัน่ว่ำบริษัทจะได้รับกำรต่ออำยสุญัญำกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กบัผู้ผลิตดงักล่ำวตอ่เน่ือง
ตอ่ไปในอนำคต นอกจำกนีบ้ริษัทไมเ่คยมีประวตัิไม่ได้รับกำรตอ่สญัญำกบัผู้ผลิตรำยใหญ่ดงักล่ำวตลอดระยะเวลำท่ี
ผำ่นมำ 

1.2  ความเส่ียงจากการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio- methane Gas: CBG) 
ปัจจุบนับริษัทเป็นผู้ด ำเนินโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสูง หรือ CBG โดยมีโครงกำรแรกท่ีอ ำเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นกำรผลิตก๊ำซ CBG จำกมูลสกุรท่ีได้จำกฟำร์มสกุรและพืชพลงังำนซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกับ
โรงงำนผลิตก๊ำซ CBG ของบริษัทได้เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในไตรมำส 3 ปี 2556 โดยผลิตภณัฑ์ CBG ท่ีผลิตได้
จำกโรงงำน ทัง้หมดจ ำหนำ่ยให้แก่บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) เพียงรำยเดียว เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยท่ีสถำนีบริกำรของ 
ปตท.ท่ีอยู่บริเวณใกล้ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรประกอบธุรกิจดงักล่ำว 
ดงันี ้

 ควำมเส่ียงด้ำนวัตถุดบิ   
เน่ืองจำกในกระบวนกำรผลิต CBG ของบริษัท ใช้มลูสกุรเป็นวตัถดุบิหลกัในกำรผลิต ซึ่งในกำรจดัหำวตัถดุิบดงักล่ำว 
บริษัทมีข้อตกลงกับมงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์มท่ีเป็นผู้ ให้เช่ำท่ีดิน ในกำรส่งมูลสุกรทัง้หมดจำกฟำร์มของมงคล แอนด์ 
ซนัส์ฟำร์ม เพื่อใช้เป็นวตัถดุบิในกำรผลิต CBG ให้แก่บริษัท  ทัง้นี ้มงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม นอกจำกจะมีฟำร์มสกุรซึ่ง
เป็นท่ีตัง้ของโครงกำรแล้ว ยังมีฟำร์มสุกรอีก 1 แห่ง อยู่ไกลจำกฟำร์มท่ีตัง้ของโครงกำรออกไปอีกประมำณ 60 
กิโลเมตร ซึง่จะเป็นแหลง่ส ำรองของวตัถดุบิในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณ์ท่ีท ำให้ปริมำณมลูสกุรท่ีได้จำกฟำร์มท่ีตัง้โครงกำร
ไมเ่พียงพอกบักำรผลิต  
อยำ่งไรก็ตำมบริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกปัญหำกำรขำดแคลนวตัถดุิบ หำกเกิดกรณีโรคระบำดในฟำร์มสกุรหรือเหตุ
สดุวิสยัอ่ืนใด ท่ีท ำให้ไม่มีวตัถุดิบเพียงพอในกำรผลิต CBG บริษัทจึงได้มีกำรน ำวตัถุดิบทำงเลือกอ่ืนส ำหรับใช้ใน
โครงกำร คือ พืชพลงังำน หรือ หญ้ำเนเปียร์ ซึ่งเป็นหญ้ำท่ีได้ผ่ำนกำรวิจยัมำแล้วว่ำให้ค่ำพลงังำนท่ีสูง เพ่ือรองรับ
ปัญหำกำรขำดแคลนวตัถดุิบท่ีอำจเกิดขึน้ได้ในอนำคต กำรใช้วตัถดุิบทดแทนดงักล่ำวอำจส่งผลให้มีต้นทนุกำรผลิต
สงูขึน้ และสง่ผลให้ผลตอบแทนกำรลงทนุของโครงกำรลดลงได้ 

 ควำมเส่ียงจำกกำรไม่มีท่ีดนิเป็นของตนเอง 
จำกกำรด ำเนินโครงกำรผลิต CBG ของบริษัท บริษัทไม่มีท่ีดินเป็นของโครงกำรเอง  แตไ่ด้ท ำสญัญำเช่ำท่ีดินระยะ
ยำว กบัมงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของโครงกำร ซึ่งรวมถึงอำคำรโรงงำนและเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกำรผลิต 
บริษัทจึงอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีคู่สญัญำบอกเลิกสญัญำก่อนก ำหนดเวลำ ท ำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำยและ
อตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้  
ทัง้นี ้บริษัทอำจถูกบอกเลิกสัญญำก่อนก ำหนดได้ในกรณี ได้แก่ กำรผิดนัดช ำระหนี ้ผิดนัดช ำระค่ำเช่ำ กำรไม่
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตแุห่งกำรผิดสญัญำ หรือกำรถกูศำลสัง่ให้เป็นบุคคลล้มละลำย เป็นต้น  อย่ำงไรก็ดี เน่ืองจำกค่ำ
เช่ำตำมสัญญำในแต่ละปี ซึ่งรวมถึงค่ำเช่ำตำมสัญญำท่ีจะปรับเพิ่มในแต่ละช่วงเวลำมีมูลค่ำไม่มำก รวมทัง้กำร
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ของสญัญำ เช่น กำรตกลงใช้ทรัพย์สินเพ่ือประกอบธุรกิจในโครงกำรผลิต กำรบ ำรุงรักษำ 
กำรปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่ำให้อยู่ในสภำพดีตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ กำรใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำย 
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เป็นสิ่งท่ีบริษัทต้องปฏิบตัติำมอยำ่งเคร่งครัดอยูแ่ล้ว จึงคำดว่ำโอกำสท่ีบริษัทจะไม่สำมำรถปฏิบตัิได้ตำมสญัญำและ
ถกูบอกเลิกสญัญำก่อนก ำหนดเวลำจะมีน้อยมำก 

 ควำมเส่ียงจำกอุบัตเิหตุภำยในโครงกำร 
ผลิตภัณฑ์ของโครงกำรเป็นวัตถุไวไฟ  และมีควำมเส่ียงสูงจำกกำรเกิดอันตรำย ท่ีอำจส่งผลกระทบร้ำยแรงกับ
โครงกำรและชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดกำรร่ัวไหลของก๊ำซ หรือกรณีเกิดอคัคีภัย เป็นต้น ซึ่ง  เกิดจำกควำม
บกพร่องในกำรออกแบบหรือติดตัง้ระบบผลิตและเก็บก๊ำซ คณุภำพก๊ำซ ควำมล้มเหลวของอุปกรณ์ควำมปลอดภัย 
และกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจของบคุลำกรท่ีเก่ียวข้องอยำ่งถกูต้อง 
อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกโครงกำร CBG เป็นโครงกำรท่ีออกแบบระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ  ซึ่งรวมถึงกำรวำงท่อ จุด
เช่ือมตอ่ และระบบควำมปลอดภยัตำ่งๆ  ถกูต้องตำมหลกัวิศวกรรมและมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิงำน 
และเลือกใช้อปุกรณ์ Safety ในระบบก๊ำซชีวภำพ เพ่ือป้องกนัและลดกำรเกิดอบุตัิเหตุ และรักษำประสิทธิภำพของ
ระบบ   รวมถึงกำรจดัอบรมบคุลำกรท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนกำรผลิตเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถกูต้องตำมหลกั
วิศวกรรมและมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิงำน  เพ่ือป้องกันควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึน้กับโครงกำรและมี
ผลกระทบลุกลำมไปยงัชุมชนใกล้เคียงซึ่งตัง้อยู่ติดกับท่ีดินของโครงกำร   นอกจำกนี ้ เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำม
เสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้จำกควำมเส่ียงดงักล่ำว บริษัทได้ท ำประกนัภยัควำมเส่ียงประเภท All Risk โดยก ำหนดเง่ือนไข
ควำมคุ้มครองท่ีครอบคลุมควำมเสียหำยในทรัพย์สิน ควำมเสียหำยตอ่บุคลำกรของบริษัท และควำมเสียหำยต่อ
บคุคลท่ี 3  

1.3  ความเส่ียงจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : PPP 
ปัจจุบนับริษัทได้เปิดด ำเนินกำรโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นโครงกำรลงทนุ มูลค่ำเงินลงทนุรวมทัง้สิน้
ประมำณ 620 ล้ำนบำท ตัง้อยู่ท่ี ต ำบลกกแรต อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกำรก่อสร้ำงและกำรทดสอบ 
Mechanical Completion แล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 28 ธันวำคม 2556 และได้เร่ิมทดสอบกำรผลิตตัง้แตไ่ตรมำส 1 ปี 2557 
และเร่ิมส่งมอบผลิตภัณฑ์บำงส่วนในต้นไตรมำส 2 ปี 2557 แล้ว  ทัง้นีบ้ริษัทมีควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนและ
ด ำเนินงำนในโครงกำรดงักลำ่ว ได้แก่  

 ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงวัตถุดบิจำกผู้ผลิตรำยเดียว 
วตัถุดิบหลกัท่ีส ำคญัในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของโครงกำร  ได้แก่ ก๊ำซจำกกำรผลิตปิโตรเลียม 
(Associated Gas) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัดิบ โดยบริษัทมีสญัญำท่ีจะซือ้ก๊ำซดงักล่ำวจำก
บริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกดั (SML) บนพืน้ท่ีในสมัปทำนปิโตรเลียมจำกฐำนผลิตบรูพำ-เอ เพียงฐำนเดียว ซึ่ง SML มี
สดัส่วนกำรลงทุนในสมัปทำนดงักล่ำว ร้อยละ 100 โดยเป็นสมัปทำนปิโตรเลียมท่ีได้รับจำกกรมเชือ้เพลิงธรรมชำติ 
กระทรวงพลงังำน ตำมสมัปทำนเลขท่ี 1/2547/67 บนพืน้ท่ีสมัปทำน L10/43 และ L11/43  โดยสญัญำดงักล่ำวมี
ระยะเวลำสญัญำรวม 36 เดือน ตอ่อำยใุห้ครัง้ละ 12 เดือนนบัจำกสิน้สดุสญัญำ โดยไม่ระบปุริมำณก๊ำซขัน้ต ่ำท่ี SML 
ต้องจดัสง่ ไมรั่บประกนัคณุภำพก๊ำซท่ีจะจดัสง่ให้กบับริษัท และไม่ระบเุง่ือนไขท่ีชดัเจนว่ำจะไม่จ ำหน่ำย Associated 
Gas ให้กบัผู้ รับซือ้รำยอ่ืน หรือ SML จะไมน่ ำ Associated Gas ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์อยำ่งอ่ืนเอง  
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บริษัทอำจได้รับควำมเส่ียงหำก SML ไม่สำมำรถจดัส่งวตัถดุิบให้กับบริษัทได้เพียงพอต่อกำรผลิตในปริมำณท่ีได้
คำดกำรณ์ไว้ ซึง่อำจท ำให้บริษัทประสบกบัภำวะขำดแคลนวตัถดุิบ หรือวตัถดุิบไม่ได้คณุภำพตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้ ซึ่ง
อำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรได้   
นอกจำกนี ้บริษัทยงัอำจได้รับควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำ Associated Gas เน่ืองจำกกำรใช้ Associated 
Gas เป็นกำรน ำผลพลอยได้จำกกำรผลิตปิโตรเคมีซึง่เป็นทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศมำใช้ประโยชน์ กำรก ำหนด
รำคำซือ้ขำย Associated Gas จึงต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมเชือ้เพลิงธรรมชำติก่อน เพรำะมีผลต่อรำยได้
คำ่ธรรมเนียมของภำครัฐท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต   ดงันัน้ หำกมีกำรก ำหนดรำคำซือ้ขำย Associated Gas ในทิศทำงท่ี
เพิ่มสงูขึน้ จะมีผลตอ่รำคำต้นทนุวตัถดุบิหลกั ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ 
อยำ่งไรก็ตำม หำกพิจำรณำประเดน็ควำมเส่ียงจำกกำรท่ี SML จะน ำ Associated Gas ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทำงอ่ืน
เอง เชน่ น ำไปแยกหรือแปรรูป เป็นต้น มีโอกำสเป็นไปได้น้อยมำก เน่ืองจำกธุรกิจหลกัของ SML เป็นธุรกิจส ำรวจและ
ขดุเจำะน ำ้มนัดบิท่ีมีควำมเช่ียวชำญและให้ผลตอบแทนท่ีสงูอยู่แล้ว กำรท่ีจะต้องลงทนุเพิ่มเพ่ือน ำ Associated Gas 
ไปแยกหรือแปรรูปเองนัน้ จะต้องใช้เงินลงทนุสงู และอำจไม่คุ้มกบักำรเสียโอกำสจำกกำรใช้เงินดงักล่ำวเพ่ือลงทนุใน
ธุรกิจหลกัท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสงู  อนึ่งบริษัทก ำลงัด ำเนินโครงกำรวำงท่อรับ-ส่งปิโตรเลียมจำกโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมไปรับวตัถดุบิปิโตรเลียม จำกแหลง่ปิโตรเลียมในพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั เพ่ือลดควำมเส่ียงดงักลำ่วลงอีกด้วย  

 ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่และน้อยรำย 
บริษัทจะจ ำหน่ำย CNG ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ีได้จำกกระบวนกำรผลิตของโครงกำรและมีปริมำณมำกท่ีสดุเม่ือ
เทียบกบัผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ในปริมำณท่ีผลิตได้ทัง้หมดของ CNG ให้กบับริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (ปตท.) โดยตำม
บนัทกึข้อตกลงโครงกำรผลิตก๊ำซธรรมชำตอิดั (CNG) ท่ีได้จำกแหล่งผลิตน ำ้มนัดิบเพ่ือกำรคมนำคม (จงัหวดัสโุขทยั) 
ท่ีบริษัทได้ลงนำมร่วมกันกับ ปตท. เม่ือวันท่ี 30 กรกฎำคม 2555 นัน้ ปตท. ได้แสดงเจตนำรมณ์ท่ีจะพิจำรณำซื อ้ 
CNG ทัง้หมดท่ีบริษัทผลิตได้จำกโครงกำร ในรำคำท่ีเห็นว่ำมีควำมคุ้มคำ่และเหมำะสมตอ่กำรซือ้ไปเพ่ือจ ำหน่ำยตอ่ 
ตำมปริมำณท่ีตกลงกันทัง้หมด และได้มีกำรลงนำมในสญัญำซือ้ขำย CNG ท่ีได้จำกโครงกำรร่วมกันเม่ือวนัท่ี 12 
มีนำคม 2556 
ส ำหรับ LPG และ NGL ซึง่มีปริมำณกำรผลิตรองลงมำจำก CNG และมีปริมำณน้อย เม่ือเทียบกบัควำมต้องกำรของ
ตลำด บริษัทได้จ ำหน่ำย LPG ให้กบัผู้ ซือ้ท่ีมีศกัยภำพ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัติ
กำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543  สว่น NGL นัน้บริษัทก็ได้จ ำหนำ่ยให้กบัผู้ผลิตสินค้ำเคมีภัณฑ์ทัว่ไป   
บริษัทจงึอำจได้รับควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พิงลกูค้ำเพียงรำยเดียวในกรณีกำรจ ำหน่ำย CNG หรือมีจ ำนวนลกูค้ำท่ีน้อย
รำยจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ทัง้สำมประเภท  ท ำให้บริษัทอำจไม่มีอ ำนำจในกำรต่อรองมำกนกั  ประกอบกับก๊ำซ
ธรรมชำตเิป็นสินค้ำท่ีอยูใ่นกำรควบคมุของภำครัฐ ท ำให้บริษัทอำจไม่สำมำรถก ำหนดรำคำขำยสินค้ำได้อย่ำงแท้จริง 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกรณี CNG ซึ่งเป็นพลงังำนทำงเลือกท่ีได้รับควำมนิยมและมีปริมำณกำรใช้เพิ่มขึน้อย่ำง
ตอ่เน่ืองทกุปี และสงูกว่ำปริมำณ CNG ท่ีผลิตได้ในประเทศ จนท ำให้ต้องน ำเข้ำจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน ท ำให้บริษัท
เช่ือมัน่ว่ำ ปตท.จะรับซือ้ CNG ท่ีบริษัทผลิตได้จำกโครงกำร ภำยใต้กำรเจรจำรำคำซือ้ขำยท่ีเหมำะสมและยตุิธรรม  
และเป็นไปตำมสตูรรำคำซือ้ขำย CNG ท่ีบริษัทร่วมกบั ปตท. ศกึษำและก ำหนดรำยละเอียดร่วมกนั 

 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของภำครัฐ 
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ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้จำกโครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขึน้ลง
ตำมรำคำตลำดโลก  แต่ท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกรัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชือ้เพลิงทำงเลือกใน
ภำคขนส่ง เพ่ือลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมำจำกรำคำน ำ้มนัดิบและน ำ้มนัส ำเร็จรูปในตลำดโลกได้
ปรับตวัสงูขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง ลดมลภำวะตอ่สิ่งแวดล้อม และสนบัสนนุยทุธศำสตร์พลงังำนของประเทศ ท่ีสนบัสนนุให้
ใช้เชือ้เพลิงท่ีสำมำรถจดัหำได้จำกแหลง่ภำยในประเทศ ดงันัน้ รำคำก๊ำซธรรมชำตท่ีิจ ำหนำ่ยในประเทศจึงเป็นรำคำท่ี
ถูกควบคุมโดยภำครัฐมำอย่ำงต่อเน่ือง และยังคงเป็นรำคำท่ีอยู่ในระดับต ่ำกว่ำตลำดโลก และไม่ค่อยมีกำร
เปล่ียนแปลงมำกนัก ท ำให้ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถก ำหนดรำคำเสนอขำยได้อย่ำงเหมำะสม  เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับต้นทุนกำรผลิตท่ีเกิดขึน้จริง ในขณะเดียวกันหำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยด้ำนพลังงำนหรือกำร
ก ำหนดรำคำขำยท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยท่ีไม่สอดคล้องกบัต้นทุนของผู้ประกอบกำร อำจส่งผลกระทบตอ่รำยได้หรือ
ต้นทนุของโครงกำรได้ 
อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกโครงสร้ำงรำคำก๊ำซธรรมชำติภำยในประเทศท่ีไม่สอดคล้องกบัต้นทนุท่ีแท้จริง  ท ำให้รัฐบำล
ต้องแบกรับภำระต้นทนุพลงังำนผำ่นกองทนุน ำ้มนัซึ่งขำดทนุมำโดยตอ่เน่ือง ดงันัน้ รัฐบำลจึงได้ก ำหนดนโยบำยท่ีจะ
ปรับลอยตวัรำคำก๊ำซธรรมชำติเพ่ือปรับโครงสร้ำงรำคำให้สอดคล้องกบัควำมเป็นจริง  ซึ่งคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภำคม 2555 เห็นชอบแนวทำงกำรปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV และก๊ำซ LPG ตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำย
พลงังำนแห่งชำติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2555 เพ่ือให้สะท้อนต้นทนุท่ีแท้จริง ประกอบกบัในปี 2558 เม่ือมี
กำรรวมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ซึง่จะมีผลท ำให้กำรซือ้ขำยสินค้ำตำ่งๆ รวมถึงก๊ำซธรรมชำติเป็นไปอย่ำงเสรีและ
เป็นไปตำมกลไกตลำด รำคำก๊ำซธรรมชำติในประเทศก็จะปรับตวัสงูขึน้ตำมรำคำตลำด ซึ่งจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยสร้ำง
โอกำสทำงธุรกิจให้กบับริษัทในอนำคตได้ 

 ควำมเส่ียงจำกกำรไม่มีกรรมสิทธ์ิบนท่ีดนิซึ่งเป็นท่ีตั้งของโครงกำร  
บริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำท่ีดินจำกบคุคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนักบับริษัท 3 รำย เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของโครงกำร  อำยสุญัญำเช่ำ 
4 ปี เม่ือครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ ให้เช่ำยินยอมให้สิทธิบริษัทตอ่อำยกุำรเช่ำได้อีกครำวละ 4 ปี แตร่วมแล้วไม่
เกิน 16 ปี นบัแตค่รบก ำหนดระยะเวลำ 4 ปี ของสญัญำเช่ำฉบบัแรก ซึ่งกำรตอ่อำยกุำรเช่ำจะมีผลเม่ือบริษัทได้มี
หนงัสือแจ้งควำมประสงค์ไปยงัผู้ ให้เชำ่ไมน้่อยกวำ่ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ  ซึ่งตำมเง่ือนไขของสญัญำ
เช่ำดงักล่ำว บริษัทอำจได้รับควำมเส่ียงหำกผู้ ให้เช่ำบอกเลิกกำรให้เช่ำกับบริษัทในอนำคต   อย่ำงไรก็ตำม ตำม
เง่ือนไขกำรสิน้สดุสญัญำและบอกเลิกสญัญำเช่ำท่ีไม่ใช่กำรบอกเลิกโดยบริษัท มีเพียงกรณีท่ีบริษัทถกูศำลสัง่ให้เป็น
บคุคลล้มละลำย และจำกกำรท่ีบริษัทได้ท ำสญัญำเชำ่ท่ีดนิและจดทะเบียนกำรเช่ำท่ีดินกบัเจ้ำพนกังำนท่ีดินเพ่ือให้มี
ผลผูกพันตำมกฎหมำย บริษัทจะสำมำรถใช้ประโยชน์บนท่ีดินได้ในระยะยำวเพ่ือประกอบธุรกิจได้ตำมท่ีระบุใน
สญัญำ (หำกไม่จดทะเบียนตำมกฎหมำย สญัญำเช่ำดงักล่ำว จะมีผลบงัคบัใช้ได้เพียง 3 ปี หลงัจำกนัน้ผู้ เช่ำอำจใช้
สิทธิบอกเลิกสญัญำได้) อีกทัง้ตำมเง่ือนไขของสญัญำเชำ่ หำกบริษัทถกูรอนสิทธิหรือถกูโต้แย้งสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆจน
เป็นเหตใุห้บริษัทไมอ่ำจเข้ำครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเช่ำไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ผู้ ให้เช่ำหรือเจ้ำของ
ท่ีดินจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำย ค่ำขำดประโยชน์ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยใดๆท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่บริษัท ซึ่งอำจเป็น
จ ำนวนเงินท่ีสงู ดงันัน้ เจ้ำของท่ีดนิจงึไมน่ำ่จะปฏิบตัผิิดสญัญำดงักลำ่ว 

 ควำมเส่ียงจำกกำรเกิดอุบัตเิหตุภำยในโครงกำร 



บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั 

UAC Global Public Company Limited 

Energy Transformation for Future 
77 

ผลิตภัณฑ์ของโครงกำรเป็นวัสดุไวไฟ  และมีควำมเส่ียงสูงจำกกำรเกิดอันตรำย ท่ีอำจส่งผลกระทบร้ำยแรงกับ
โครงกำรและชมุชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดกำรร่ัวไหลของก๊ำซ หรือกรณีเกิดอคัคีภยั เป็นต้น ทัง้ท่ีอำจจะเกิดจำก
ควำมบกพร่องในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของพนกังำน หรือเกิดจำกอำยุกำรใช้งำนของอปุกรณ์ประกอบต่ำงๆ ซึ่งต้องใช้
ควำมระมดัระวงัในกำรควบคมุ ดแูล และบริหำรจดักำร  
อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกโรงงำน PPP เป็นโรงงำนท่ีใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตเทียบเท่ำกบับริษัทผู้ผลิตก๊ำซธรรมชำติชัน้
น ำของประเทศ รวมถึงกำรออกแบบระบบกำรผลิตตำ่งๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง
ตำ่งๆ และต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในสญัญำซือ้ขำย Associated Gas กบั SML โดยกำรออกแบบโครงกำรต้อง
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนของประเทศไทย ซึ่งหมำยรวมถึงกำรวำงท่อ จดุเช่ือมตอ่ระบบกำรลกุไหม้ 
และระบบควำมปลอดภัยตำ่งๆ ภำยในโครงกำร ท่ีต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลก ำหนด  ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัควำม
เส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึน้กบัโครงกำรและมีผลกระทบลกุลำมไปยงั SML ซึง่ตัง้อยู่ติดกบัท่ีดินของโครงกำร นอกจำกนี ้เพ่ือ
เป็นกำรป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้จำกควำมเส่ียงดงักลำ่ว บริษัทได้ท ำประกนัภยัควำมเส่ียงประเภท All Risk 
โดยก ำหนดเง่ือนไขควำมคุ้มครองท่ีครอบคลมุควำมเสียหำยในทรัพย์สิน  ควำมเสียหำยตอ่บคุลำกรของบริษัท และ
ควำมเสียหำยตอ่บคุคลท่ี 3  

1.4  ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการต่างๆ 
1.4.1 โครงการโรงงานก๊าซชีวภาพ 1 โครงการที่บริษัทลงทุน 100% ในพืน้ที่ จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน และ 2 โครงการของบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ร้อยละ 51) 

 ความเส่ียงด้านวัตถุดบิ 
โรงงำนก๊ำซชีวภำพจะใช้หญ้ำเนเปียร์เป็นวตัถดุบิหลกัในกำรผลิต  บริษัทได้มีกำรทดลองและสนบัสนนุให้เกษตรกรใน
พืน้ท่ีรอบๆ โครงกำรปลูกหญ้ำเนเปียร์ และรับซือ้ในสญัญำระยะยำว โดยแต่ละโครงกำรต้องกำรพืน้ท่ีปลูกหญ้ำเน
เปียร์ประมำณ 600 – 800 ไร่  นอกจำกนีบ้ริษัทยังได้น ำเข้ำเคร่ืองจักรกลในกำรตัดหญ้ำเพ่ือให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพและต้นทนุท่ีต ่ำท่ีสดุ 

 ความเส่ียงเร่ืองความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
โรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพจำกหญ้ำเนเปียร์เป็นโรงงำนขนำดเล็ก กระจำยตำมพืน้ท่ีตำ่งๆ ท่ีเหมำะสม สำมำรถก่อสร้ำง
โรงงำนได้ตำมประกำศผงัเมืองของแตล่ะจงัหวดั  ทัง้นี ้บริษัทได้ด ำเนินกำรขออนุญำตก่อสร้ำงและประกอบกิจกำร
โรงงำน ตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยทกุประกำร  และมุ่งเน้นกำรพฒันำและส่งเสริมควำมสมัพนัธ์ และควำมเข้ำใจท่ี
ดี ถูกต้อง กับชุมชนในพืน้ท่ีรอบโครงกำร  บริษัทได้ว่ำจ้ำงบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญในกำรควบคุมและบริหำรงำน
โครงกำร และมีกำรเตรียมพนกังำนปฏิบตักิำรเพ่ือรองรับไว้อยำ่งพอเพียง 

 ความเส่ียงด้านเงนิลงทุน 
บริษัทได้รับเงินสนบัสนุนกำรลงทนุโครงกำรละ 10 ล้ำนบำทจำก สนพ. และอยู่ระหว่ำงเจรจำขอสินเช่ือจำกสถำบนั
กำรเงินเพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ ทัง้หมด  โดยจะบริหำรสภำพคล่องและอัตรำส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัท
โดยรวมไมใ่ห้เกิน 1 เทำ่ 
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 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐ 
โรงงำนก๊ำซชีวภำพเป็นสว่นหนึง่ของแผนพฒันำและสง่เสริมพลงังำนทดแทนของกระทรวงพลงังำนระยะ 10 ปี (2012 
– 2021) ท่ีตัง้เป้ำเพิ่มกำรใช้พลงังำนทดแทนอยำ่งน้อยร้อยละ 25 ของพลงังำนท่ีต้องกำรทัง้หมด 

1.4.2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ที่ติดตัง้บนหลังคา (Solar PV Rooftop) จ านวน 4 
โครงการ รวม 2 MW ของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 

บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั ได้ลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV 
Rooftop) 4 โครงกำร รวม 2 MW  โดยท ำสญัญำขำยไฟฟ้ำให้กบักำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็น
ระยะเวลำ 25 ปี มลูคำ่เงินลงทนุรวมประมำณ 120 ล้ำนบำท ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกำยน  2556 – 
พฤษภำคม 2558   

 ความเส่ียงด้านความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
บริษัทได้ว่ำจ้ำงบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญมำดูแลงำน และได้คัดเลือกบริษัท Enerray จำกประเทศอิตำลี ท่ีมี
ประสบกำรณ์และควำมพร้อมมำเป็นผู้ รับเหมำออกแบบ ก่อสร้ำง โรงงำนทัง้ 4 แห่ง  ทัง้นี ้บริษัทได้ลงนำมในสญัญำ
ขำยไฟฟ้ำระยะเวลำ 25 ปี กบักำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้มี 2 โครงกำรท่ีแล้ว
เสร็จ ท ำกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว และอีก 2 โครงกำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง คำดว่ำน่ำจะด ำเนินกำรได้
ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้  

 ความเส่ียงเร่ืองเงนิลงทุน 
บริษัทได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกสถำบนักำรเงินในประเทศ และมีสภำพคล่องภำยในเพียงพอในกำรท ำ
โครงกำรทัง้ 4 แหง่ดงักลำ่ว 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐ 
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลังคำเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนำและส่งเสริมพลังงำน
ทดแทนของกระทรวงพลงังำนระยะ 10 ปี (2012 – 2021) ท่ีตัง้เป้ำเพิ่มกำรใช้พลงังำนทดแทนอย่ำงน้อยร้อยละ 25 
ของพลงังำนท่ีต้องกำรทัง้หมด 

1.5  ความเส่ียงจากผลประกอบการของบริษัทร่วม 
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั (“บำงจำกไบโอฟูเอล”) สดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 30 ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมของบริษัท โดยบำงจำกไบโอฟูเอลได้ด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2552  เป็นต้นมำ 
บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกผลประกอบกำรของบำงจำกไบโอฟูเอล  โดยผลประกอบกำรของบำงจำก  ไบโอฟูเอล จะ
มีผลกระทบโดยตรงตอ่ก ำไรสทุธิและงบกำรเงินของบริษัท รำยได้จำกสว่นแบง่ก ำไรหรือขำดทนุจำกเงินลงทนุดงักล่ำว 
จะไม่มีกำรหกัต้นทุนใดๆ ในงบก ำไรขำดทุนของบริษัท และเป็นรำยได้ท่ีบริษัทไม่ต้องน ำมำค ำนวณภำษีเ งินได้นิติ
บคุคล  
ดงันัน้หำกบำงจำกไบโอฟเูอลมีผลประกอบกำรท่ีดี จะท ำให้บริษัทรับรู้ก ำไรจำกเงินลงทนุ และสง่ผลให้ก ำไรสทุธิของ
บริษัทเพิ่มสงูขึน้ ในทำงตรงกนัข้ำมหำกผลประกอบกำรของบำงจำกไบโอฟเูอลไมดี่ หรือมีผลขำดทนุก็จะสง่ผลตอ่
ก ำไรสทุธิของบริษัทให้ลดลงได้   โดยในปี 2557 บำงจำกไบโอฟเูอล ได้เดินหน้ำลงทนุโรงงำนผลิตไบโอดีเซลหนว่ยท่ี 
2 ซึง่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรออกแบบก่อสร้ำง จะแล้วเสร็จภำยในไตรมำส 2 ปี 2559  
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ทัง้นี ้ควำมเส่ียงจำกกำรประกอบธุรกิจของบำงจำกไบโอฟเูอล สรุปได้ดงันี ้
 ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของปริมำณและรำคำวัตถุดบิ 

เน่ืองจำกกำรผลิตไบโอดีเซลยงัคงต้องพึ่งพำน ำ้มนัปำล์มดิบเป็นหลกั ซึ่งน ำ้มนัปำล์มดิบเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลงของรำคำตำมปริมำณอปุสงค์และอปุทำนในตลำด ในภำวะควำมไม่สมดลุของอปุสงค์และอปุทำน จะมี
ผลต่อเสถียรภำพของรำคำน ำ้มนัปำล์มดิบ ท ำให้รำคำมีควำมผันผวนและอำจมีผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิตไบโอ
ดีเซลได้ ซึง่หำกต้นทนุกำรผลิตไบโอดีเซลอยูใ่นระดบัสงูจะเป็นอปุสรรคตอ่กำรพฒันำและกำรส่งเสริมกำรใช้พลงังำน
ทดแทน  ทัง้นี ้ตำมนโยบำยของภำครัฐ ในปี 2557 กระทรวงพลงังำนมีนโยบำยก ำหนดบงัคบัใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลจำก 
B5 เป็น B7 (น ำ้มนัดีเซลท่ีมีสวนผสมของน ำ้มนัปำล์ม 7%) ภำยในปี 2557 จะท ำให้เกิดควำมต้องกำรไบโอดีเซล 
B100 วันละประมำณ 3.5 – 4.5 ล้ำนลิตร คิดเป็นปริมำณน ำ้มันปำล์มดิบประมำณปีละ 1.6 ล้ำนตนั เพิ่มขึน้จำก
ควำมต้องกำรน ำ้มนัปำล์มดิบเดิมประมำณวนัละ 1 ล้ำนตนั  และตัง้เป้ำปรับให้เป็น  B10 ภำยในปี 2562 ซึ่งอำจ
ส่งผลให้ปำล์มในตลำดมีรำคำสงูขึน้  ทัง้นีภ้ำครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเตรียมวำง
นโยบำยจดัสรรปริมำณปำล์มให้เพียงพอตอ่กำรบริโภคและกำรน ำมำผลิตพลงังำน 
บำงจำกไบโอฟูเอลได้ตระหนกัถึงควำมเส่ียงจำกปัญหำควำมผนัผวนของวัตถดุิบปำล์มน ำ้มนัดิบ ซึ่งเป็นต้นทุนหลกั
ในกำรผลิตไบโอดีเซล โดยได้ด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้จำกควำมผนัผวนของปริมำณวตัถุดิบ ด้วย
กำรคดัเลือกผู้ผลิตท่ีมีคุณภำพและควำมน่ำเช่ือถือเป็นคู่ค้ำกว่ำ 30 โรงงำน เพ่ือกระจำยควำมเส่ียงในกำรจัดหำ
วตัถุดิบ อีกทัง้ได้มีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัปำล์มดิบในระยะยำว (3 ปี) กับ Supplier รำยใหญ่บำงรำย โดยมี
ปริมำณตำมท่ีตกลงกนัในแตล่ะสญัญำ ส ำหรับรำคำซือ้ขำยจะอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดของน ำ้มนัปำล์มดบิเป็นเกณฑ์  

 ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอลส่วนใหญ่จ ำหน่ำยให้แก่บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) (“BCP”) ซึง่เป็นบริษัทแมข่องบำงจำกไบโอฟูเอล (BCP ถือหุ้นบำงจำกไบโอฟูเอลร้อยละ 70) ซึ่งสญัญำซือ้
ขำยผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่ำงบำงจำกไบโอฟูเอล และ BCP ก ำหนดให้ BCP จะต้องรับซือ้ผลิตภณัฑ์ไบโอ
ดีเซล B100 จำกบำงจำกไบโอฟูเอล ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดท่ีบำงจำกไบโอฟูเอลผลิตได้  เป็น
ระยะเวลำ 8 ปี (จนถึงปี 2560) โดยมีรำคำซือ้ขำยและเง่ือนไขกำรค้ำปกติทัว่ไป ส ำหรับผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลส่วนท่ี
เหลือจ ำหนำ่ยให้แก่ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอ่ืนๆ  
บำงจำกไบโอฟเูอลอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พิงลกูค้ำรำยใหญ่ (BCP)  อยำ่งไรก็ตำม โอกำสท่ีจะสญูเสียลกูค้ำรำย
ใหญ่ดงักล่ำวมีน้อยมำก เน่ืองจำก BCP เป็นบริษัทแม่และเป็นผู้ ก่อตัง้บำงจำกไบโอฟูเอล ตำมโครงกำรพัฒนำ
พลงังำนทดแทน โดยให้บำงจำกไบโอฟูเอลเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 เป็นวตัถุดิบป้อนให้แก่ BCP ในกำรผลิต
น ำ้มนัไบโอดีเซล   นอกจำกนี ้บำงจำกไบโอฟูเอลยงัมีควำมสำมำรถขำยผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลให้กบัลกูค้ำรำยอ่ืน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยใหญ่อ่ืนๆ อีกหลำยรำย 

 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของภำครัฐ 
ในปัจจุบันภำครัฐได้ส่งเสริมกำรผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนกำรใช้น ำ้มันดีเซล เพ่ือลดกำรน ำเข้ำน ำ้มันจำก
ต่ำงประเทศ เพิ่มควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน และเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนจำกพืชอันเป็นผลผลิต
ภำยในประเทศ โดยได้ให้ควำมช่วยเหลือและสนบัสนนุผู้ประกอบกำรผลิตไบโอดีเซลหลำยรูปแบบ อำทิ กำรส่งเสริม
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ด้ำนวตัถดุบิหรือกำรขยำยพืน้ท่ีเพำะปลกูปำล์มน ำ้มนัท่ีจะน ำมำใช้ผลิตไบโอดีเซล สนบัสนนุผู้ประกอบกำรผลิตไบโอ
ดีเซลตำมสิทธิประโยชน์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุ (BOI) กำรบงัคบัใช้น ำ้มนัดีเซลหมนุเร็วท่ีต้อง
ผสมไบโอดีเซล (B100) กำรก ำหนดรำคำอ้ำงอิงกำรจ ำหน่ำยไบโอดีเซล กำรสร้ำงตลำดส ำหรับไบโอดีเซลโดยใช้
มำตรกำรทำงภำษีเพ่ือให้รำคำขำยปลีกน ำ้มนัไบโอดีเซลต ่ำกว่ำน ำ้มนัดีเซล กำรก ำหนดลกัษณะและคณุภำพของไบ
โอดีเซลเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้บริโภค รวมทัง้กำรก ำหนดอตัรำเงินชดเชยท่ีได้รับจำกกองทนุน ำ้มนั เน่ืองจำก
รำคำไบโอดีเซลท่ีผลิตได้จะสงูกวำ่รำคำหน้ำโรงกลัน่ของน ำ้มนัดีเซลปกต ิ 
อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตภำครัฐมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรสนบัสนนุกำรผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนกำร
ใช้น ำ้มนัดีเซล อำจท ำให้ผู้ประกอบกำรผลิตไบโอดีเซลได้รับผลกระทบ กำรลงทุนอำจไม่ได้รับผลตอบแทนตำมท่ีได้
คำดกำรณ์ไว้ หรือท ำให้ได้รับผลตอบแทนลดลงและไม่คุ้มคำ่กบักำรลงทนุ  แตท่ัง้นีโ้อกำสท่ีภำครัฐจะยกเลิกนโยบำย
สนบัสนนุกำรผลิตไบโอดีเซลซึง่เป็นอตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนมีน้อยมำก เน่ืองจำกกำรพฒันำพลงังำนทดแทนถือ
เป็นยทุธศำสตร์หลกัของกำรพฒันำพลงังำนของประเทศไทย ในกำรเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนพลงังำนของประเทศ ด้วย
กำรกระจำยควำมเส่ียงไม่ให้ต้นทุนพลังงำนของประเทศผูกกับรำคำน ำ้มันปิโตรเลียมเพียงอย่ำงเดียว ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ และสร้ำงควำมเตบิโต มัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศอยำ่งยัง่ยืน       

 ควำมเส่ียงจำกกำรลดลงของควำมต้องกำรใช้น ้ำมันดีเซล 
เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอล ใช้เป็นส่วนประกอบเพ่ือน ำไปผสมในน ำ้มนัดีเซลในสดัส่วนตำ่งๆ  
ควำมต้องกำรไบโอดีเซลจึงขึน้กับแนวโน้มควำมต้องกำรใช้น ำ้มันดีเซลในตลำด ซึ่งขึน้อยู่กับภำวะกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจของประเทศ  ควำมต้องกำรใช้รถยนต์ แนวโน้มของรำคำน ำ้มันดีเซลหรือเชือ้เพลิงอ่ืนๆ  ตลอดจนกำรเติบโต
และกำรทดแทนกันของกำรใช้พลังงำนในรูปแบบต่ำงๆ  หำกควำมต้องกำรใช้น ำ้มันดีเซลเปล่ียนแปลงไปจำกท่ี
คำดกำรณ์ไว้ อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรจ ำหนำ่ยไบโอดีเซลและรำยได้ของบำงจำกไบโอฟเูอล  
บำงจำกไบโอฟเูอลมีกำรตดิตำมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจตำ่งๆ ภำวะตลำดและแนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรม
น ำ้มนัและพลงังำนอ่ืนๆ  ตลอดจนควำมต้องกำรพลงังำนของประเทศทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เพ่ือจะได้ปรับตวัให้
ทนัตอ่สถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง อนัอำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตได้ 
2.  ความเส่ียงด้านการเงนิ 

2.1  ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
ควำมผนัผวนของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐฯ  มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเทรดดิง้ของบริษัท  
เน่ืองจำกบริษัทสัง่ซือ้สำรเคมีและอปุกรณ์ โดยสว่นใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำจำกผู้ผลิตในตำ่งประเทศ  และมีกำรช ำระเป็น
เงินสกุลดอลลำร์สหรัฐฯ ในขณะท่ีบริษัทมีสดัส่วนกำรขำยสินค้ำในประเทศและมีรำยได้ส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบำท 
ดงันัน้บริษัทจงึมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน หำกคำ่เงินสกลุดอลลำร์สหรัฐแข็งคำ่ขึน้ จะท ำให้
บริษัทมีต้นทุนในกำรสั่งซือ้สินค้ำเพิ่มขึน้  บริษัทจึงมีนโยบำยในกำรลดควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปล่ียน โดยกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหน้ำ (Currency Forward Contract) ส ำหรับธุรกรรม
กำรค้ำให้เหมำะสมกบัภำระหนีโ้ดยมีอำยสุญัญำประมำณ 1 - 6  เดือน  พร้อมทัง้ติดตำมกำรเคล่ือนไหวของอตัรำ
แลกเปล่ียนอย่ำงใกล้ชิด ตกลงท ำสญัญำขำยสินค้ำเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ และเพิ่มสดัส่วนรำยได้จำกกำร
สง่ออก(Natural Hedge)ให้มำกขึน้ เชน่เดียวกบัปีท่ีผำ่นมำ 
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2.2  การจัดหาเงนิทุนและต้นทุนทางการเงนิ 
บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหนำ่ยสำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจและผลิต
ก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนั หล่อล่ืน โรงงำนโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำน
อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้ำ และระบบสำธำรณูปโภค เป็นต้น และได้ขยำยธุรกิจโดยลงทนุในอตุสำหกรรมด้ำน
พลงังำนทดแทน เชน่ กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ  โรงงำนไบโอดีเซล โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และพลงังำนทดแทน
อ่ืนๆ   ซึง่กำรลงทนุหรือกำรร่วมทนุเพ่ือกำรขยำยธุรกิจ  วตัถปุระสงค์เพ่ือน ำมำซึ่งรำยได้และก ำไรท่ีมัน่คงในระยะยำว  
บริษัทจะวำงแผนด้ำนโครงสร้ำงเงินทุนและเงินกู้ อย่ำงรอบคอบและระมัดระวัง  เพ่ือมิให้กำรลงทุนดังกล่ำว
กระทบกระเทือนต่อเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช้ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจปกติ  และเพ่ือกำรเติบโตในอนำคตอย่ำงมั่นคง   
พร้อมทัง้มีกำรตดิตำมควำมเคล่ือนไหวของตลำดเงินและตลำดทนุอย่ำงใกล้ชิด  ตลอดจนกำรพฒันำกำรใช้เคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินตำ่งๆ  ท ำให้บริษัทมีควำมเช่ือมัน่วำ่จะสำมำรถจดัหำเงินทนุด้วยต้นทนุทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม 
เน่ืองจำกกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆเพ่ือกำรเติบโตในอนำคต  บริษัทคำดว่ำยอดเงินกู้ ยืมระยะยำวจะเพิ่มขึน้  โดย 
อตัรำส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ(D/E Ratio) และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio: 
DSCR)  จะอยูภ่ำยในกรอบท่ีธนำคำรก ำหนดในเง่ือนไขของสญัญำกู้ ยืมเงินตำ่งๆ ของบริษัท   
3.  ความเส่ียงอ่ืนๆ 

3.1   ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  
ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 นำยกิตต ิชีวะเกต ุซึง่ด ำรงต ำแหนง่ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทคิด
เป็นร้อยละ 54.21 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งเป็นเสียงข้ำงมำกสำมำรถควบคมุนโยบำย
และกำรบริหำรงำนในบริษัทได้ รวมทัง้สำมำรถควบคมุมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมำย
หรือข้อบงัคบับริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืนของบริษัทอำจมี
ควำมเส่ียงจำกกำรไมส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 
อยำ่งไรก็ตำม เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และมีกำรถ่วงดลุอ ำนำจดงักล่ำว บริษัทจึงได้จดั
โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรโดยบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และได้ก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำน กำรมอบ
อ ำนำจให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงชดัเจน มีกำรแต่งตัง้บุคคลภำยนอกท่ีเป็นอิสระเข้ำร่วมในคณะกรรมกำร
บริษัทจ ำนวน 3 ทำ่น(ทกุทำ่นเป็นกรรมกำรตรวจสอบ) ซึง่มำกกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้สิน้ 7 ท่ำน เพ่ือ
ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ ถ่วงดลุกำรตดัสินใจ และพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรตำ่งๆ ก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรกบับคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยจ ำกดักำรออกเสียงของ 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง   นอกจำกนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในโดยกำรว่ำจ้ำงบริษัทผู้ช ำนำญกำรจำกภำยนอก
ท่ีปฏิบตัิงำนเป็นอิสระและขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยมีหน้ำท่ีหลกัในกำรดแูลระบบควบคุมภำยใน
เพ่ือให้เป็นไปตำมระบบท่ีได้ก ำหนดไว้  ทัง้นี ้เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นถึงควำมโปร่งใสและถ่วงดลุอ ำนำจใน
กำรบริหำรงำนของบริษัท 
 
อย่ำงไรก็ดี  คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก ำหนดคู่มือบริหำรควำมเส่ียง
องค์กร และแตง่ตัง้คณะท ำงำน เพ่ือศกึษำ ตดิตำม และทบทวนแผนบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทอยำ่งต่อเน่ือง 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น  
              ข้อมลู ณ วนัท่ี 37 ธนัวำคม 2557 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จ านวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ 

1. นายกิตต ิชีวะเกตุ  300,421,146 54.21 
2. กลุ่มจารุมโนภาส 38,143,652 6.89 

 2.1 นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส  24,861,158  4.49 

 2.2 นำงสำวนิรนชุ จำรุมโนภำส  13,282,494  2.40 
3. กลุ่มเสรีวิวัฒนา 24,358,976 4.40 

 3.1 นำงวรำณี เสรีวิวฒันำ  17,831,576  3.22 

 3.2 นำงสำวพิมพ์ศริิ เสรีวิวฒันำ  6,527,400  1.18 
4. นางศัลยา จารุจินดา  14,722,500  2.66 
6. กลุ่มเลิศรัชต์กุล 12,857,400 2.32 

 6.1 นำยเจียรนยั เลิศรัชต์กลุ  10,833,360  1.95 

 6.2 นำงลดัดำ เลิศรัชต์กลุ 2,024,040 0.37 
5. นายสุทธิพงศ์ เวศย์วรุตม์  11,741,007  2.12 
7. กลุ่มลัมประเสริฐ 10,345,170 1.87 

 7.1 นำงสำวกลัยำ ลมัประเสริฐ  6,853,770  1.24 

 7.2 นำงสำวมำลี ลมัประเสริฐ 3,491,400 0.63 
10. นายพะเนียง พงษธา 9,401,220 1,70 
9. กลุ่มโกสียรักษ์วงศ์ 7,993,500 1.44 

 9.1 นำยไพฑรูย์ โกสียรักษ์วงศ์     7,950,000  1.43 

 9.2 นำงสำวไพลิน โกสียรักษ์วงศ์ 43,500 0.01 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด  5,701,036  1.03 

 รวมผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 435,685,607 78.61 

 ผู้หุ้นรำยย่อย 119,536,469 21.53 

         รวมท้ังส้ิน 554,191,159 100.00 
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ส ำหรับทุนจดทะเบียนส่วนท่ีเหลือ จ ำนวน 54,637,293 บำท นัน้ มีไว้เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิของบริษัท จ ำนวนไมเ่กิน 109,274,586 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท  
ข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของชำวตำ่งชำติ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชำวตำ่งชำตสิำมำรถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออก
และช ำระแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 หุ้นของบริษัทท่ีถือครองโดยชำวตำ่งชำตมีิประมำณร้อยละ 0.005 ของ
ทนุช ำระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั (Thai NVDR) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ออก NVDR ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เป็นหลกัทรัพย์อ้ำงอิงจ ำนวน 5,701,036 หุ้น คดิ
เป็นร้อยละ 1.03 ของหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว ณ วนัดงักลำ่ว ทัง้นี ้ผู้ ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จำกหุ้นของบริษัท
ท่ีน ำไปอ้ำงอิงทกุประกำร จึงไมส่ำมำรถใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นได้ เน่ืองจำกมิใชผู่้ ถือหุ้นโดยตรงของ
บริษัท แตท่ัง้นีใ้นทำงปฏิบตัิ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั จะเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตำม
ดลุยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั มิใชอ่อกเสียงตำมค ำสัง่ของผู้ ถือ NVDR   

ทัง้นีจ้ ำนวนหุ้ นของบริษัท ท่ีผู้ ลงทุนเข้ำมำลงทุนใน NVDR นัน้อำจมีกำรเปล่ียนแปลง  ซึ่งบริษัท จะไม่
สำมำรถก ำหนดได้ อย่ำงไรก็ตำมผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบจ ำนวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ได้จำกเว็บไซต์ของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr 
การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
บริษัทได้มีกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (“UAC-W1”) จ ำนวนไม่เกิน 
92,200,000 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ รวมถึงประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไป ดงัมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
1  กำรจดัสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท 

บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ ำนวน 79,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรำ 5 หุ้นสำมญัเดิมตอ่ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 
(ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในส่วนนี ้จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ี
มีช่ือปรำกฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนั Record Date (คือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน พ.ศ.2555) โดยบริษัทได้รวบรวม
รำยช่ือผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วตำมมำตรำ 225 แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไข
เพิ่มเตมิ) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2555   
2  กำรจดัสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทท่ีได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 

บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ ำนวน 7,940, 000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งได้
ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนของบริษัทท่ีมีกำรออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น (Right 
Offering) ในจ ำนวน 39,700,000 หุ้น (ณ มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) ในอตัรำ 5 หุ้นสำมัญใหม่ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยหุ้นเพิ่มทนุในสว่นนี ้ได้ออกและเสนอขำยตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ในชว่งระหวำ่งวนัท่ี 26-30 พฤศจิกำยน 2555 ในรำคำหุ้นละ 3.00 บำท โดยบริษัทสำมำรถขำยหุ้นเพิ่มทนุในส่วนนีไ้ด้
ครบทัง้จ ำนวน 

 

http://www.set.or.th/nvdr
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3  กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ให้แก่ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไปท่ีได้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 
บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ ำนวน 4,860,000 หน่วย ให้แก่ประชำชนและนกั

ลงทนุทัว่ไปซึง่ได้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท (Public Offering) ในจ ำนวน 24,300,000 หุ้น (ณ มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 
0.50 บำท) ในอตัรำ 5 หุ้นสำมญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยหุ้น
เพิ่มทนุในสว่นนี ้ได้ออกและเสนอขำยตอ่ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไป ในช่วงระหว่ำงวนัท่ี 10-11 มกรำคม 2556 ใน
รำคำหุ้นละ 7.90 บำท 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 มีก ำหนดกำรใช้สิทธิทุกวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมีนำคม มิถนุำยน กนัยำยน 
และธันวำคม ของแต่ละปี ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยวนัแรกและวนัสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวนัท่ี 29 
มีนำคม 2556 และ วนัท่ี 31 มกรำคม 2559 ตำมล ำดบั โดยอตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วย ตอ่หุ้นสำมญั 1 หุ้น รำคำกำร
ใช้สิทธิหุ้นละ 7.50 บำท 
 เน่ืองด้วยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2556 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ำย
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรำหุ้นละ 0.11112 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 51 ,198,482 บำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อย
ละ 60.88 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย โดยจำ่ยเป็นหุ้นสำมญัในอตัรำ 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล หรือคิด
เป็นอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท และจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.01112 บำท (กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิม
หลงักำรจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท)  ซึ่งจำก
กำรอนมุตัิกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักล่ำวท ำให้บริษัทจะต้องจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่เกิน 92,150,000 หุ้น มูล
ค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักล่ำว  ทัง้นี ้กำรให้สิทธิดงักล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอน 
เน่ืองจำกต้องรอกำรอนมุตัจิำกท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2556 ในวนัท่ี 5 เมษำยน 2556   ซึ่งท่ีประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้นได้มีมตอินมุตักิำรจำ่ยเงินปันผลตำมท่ีบริษัทเสนอ  โดยบริษัทได้ก ำหนดวนับนัทึกรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปัน
ผล (Record Date) ในวนัท่ี 3 เมษำยน 2556 และวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นใน
วนัท่ี 4 เมษำยน 2556 และก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556 โดยวนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยขึน้เคร่ืองหมำย XD หุ้นของบริษัท คือ วนัท่ี 1 เมษำยน 2556   

กำรจำ่ยปันผลเป็นหุ้นปันผลดงักล่ำวข้ำงต้น เข้ำข่ำยเป็นเง่ือนไขท่ีก ำหนดให้บริษัทต้องด ำเนินกำรปรับรำคำ
กำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของ UAC-W1 ตำมข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 ( “ข้อก ำหนดสิทธิของ UAC-
W1”)  สง่ผลให้มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของ UAC-W1 ส ำหรับกำรใช้สิทธิในครัง้ท่ี 2 (วนัท่ี 28 
มิถนุำยน 2556) เป็นต้นไป  ดงันี ้

 เดมิก่อนการปรับสิทธิ 
หลังการปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตัง้แต่

วันท่ี 1 เมษายน 2556 
รำคำกำรใช้สิทธิ 7.50 บำทตอ่หุ้น  6.25 บำทตอ่หุ้น 
อตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หนว่ย:  1 หุ้น 1 หนว่ย: 1.20 หุ้น* 

* ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ของกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิในแต่ละครัง้ 
ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
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 นอกจำกนี ้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2556 ได้มีมตอินมุตัใินเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
-  กำรลดทนุ จดทะเบียนของบริษัท  โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรเพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดง
สิทธิ UAC-W1 จ ำนวน 50,497 หุ้น 

-  กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบก ำหนดวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรปรับสิทธิ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวนไม่เกิน 110,600,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำท โดยมีรำยละเอียดกำรเพิ่มทนุ ดงันี ้

    ก.  เพิ่มทนุโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหมเ่พ่ือรองรับกำรจำ่ยหุ้นปันผล จ ำนวนไมเ่กิน 92,150,000 หุ้น 
    ข.  เพิ่มทนุเพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ ำนวนไมเ่กิน 18,450,000 หุ้น 
 
 ในปี 2557 ได้มีผู้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นของบริษัทจ ำนวน 14,365 หน่วย จำกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ UAC-W1 ทัง้หมด 92,149,503 หนว่ย  สรุปได้ดงันี ้

วันท่ีใช้สิทธิ จ านวนหน่วย UAC-W1 จ านวนหุ้น UAC จ านวนเงนิท่ีได้รับ (บาท) 
ครัง้ท่ี 1 (29 มี.ค. 56) 295,790 295,790 2,218,425.00 
ครัง้ท่ี 2 (28 มิ.ย. 56) 3,619 4,342 27,137.50 
ครัง้ท่ี 3 (30 ก.ย. 56) 828,224 993,868 6,211,675.00 
ครัง้ท่ี 4 (27 ธ.ค. 56) 11,400 13,680 85,500.00 
ครัง้ท่ี 5 (31 มีนำคม 57) 14,365 17,237 107,731.25 
ครัง้ท่ี 6 – 8  ไมมี่ผู้ใช้สิทธิ 
รวมทัง้สิน้ 1,153,398 1,324,917 8,650,468.75 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทมีใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 คงเหลือจ ำนวน 90,996,105 หนว่ย 
 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ  40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้
และหกัส ำรองตำ่งๆ ทกุประเภทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม กำร
จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เง่ือนไขและข้อก ำหนดในสัญญำต่ำงๆ ท่ีบริษัท
ผูกพันอยู่ รวมทัง้ข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคตด้วย  ทัง้นี ้มติของ
คณะกรรมกำรบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน ำเสนอเพ่ือขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรของบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ โดยจะ
รำยงำนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวถดัไป  
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2. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทร่วม 
บริษัท บำงจำก ไบโอฟเูอล จ ำกดั 
กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะต้องผ่ำนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท ำเมื่อบริษัทได้มีกำร

จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุน
ส ำรองจะมีจ ำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและคณะกรรมกำรอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ีบริษัทมีผลขำดทุนสะสม ห้ำมมิให้มีกำรแบ่งเงินปันผล 

บริษัท เซบก๊ิำซ ยเูอซี จ ำกดั 
กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะต้องผ่ำนมติของท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น และจะกระท ำเม่ือบริษัทได้มีกำรจดัสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำ ปี จนกว่ำทุนส ำรอง
จะมีจ ำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  โดยจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของ
ก ำไรหลงัจำกท่ีบริษัทได้มีกำรจดัสรรเงินตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้แล้ว  อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ีบริษัทมีผลขำดทุน
สะสม ห้ำมมิให้มีกำรแบ่งเงินปันผล 

 
3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทมีบริษัทย่อย 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 
บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั และ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ำกัด 
ซึ่งกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะต้องผ่ำนมติของท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น และจะกระท ำเมื่อบริษัทได้มีกำรจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรอง
จะมีจ ำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ีบริษัทมีผลขำดทุนสะสม ห้ำมมิให้มีกำร
แบ่งเงินปันผล 
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โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำร  โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557  คณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ย มีรำยช่ือและขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยกิตติ  ชีวะเกต ุ กรรมกำร  
3. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส กรรมกำร  
4. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำร  
5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
7. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
โดยมีนำงสำวสจัจำภรณ์ รัมยประยรู เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท ประกอบด้วย นำยกิตติ  ชีวะเกต ุนำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส นำยชชั

พล ประสพโชค กรรมกำรสองในสำมคนนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำมโดยอตัรำ 
ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรท่ี
จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกว่ำผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ตอ่ไปให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนท่ีสดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ ซึ่งกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งไปนัน้อำจจะเลือก
เข้ำรับต ำแหนง่อีกก็ได้  
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1)  ดแูลและจดักำรบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตใ่นเร่ืองท่ีต้องได้รับอนุมตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนด ำเนินกำร เช่น เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้
ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรซือ้หรือขำยสินทรัพย์ท่ีส ำคญัตำมกฎเกณฑ์ของ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือตำมท่ีหนว่ยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ก ำหนด เป็นต้น  

2) ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบเร่ืองท่ีมีสำระส ำคญั ได้แก่ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบำย แผนงำน
และงบประมำณ กำรลงทุนในโครงกำรท่ีไม่มีในงบประมำณประจ ำปี โครงสร้ำงกำรบริหำร อ ำนำจกำรบริหำร 
นโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดแูลกิจกำร กำรท ำธุรกรรมหรือกำรกระท ำใดๆอนัมีผลกระทบท่ีส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน 
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ภำระหนีส้ิน สถำนภำพ กำรประกอบธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล และรำยกำรอ่ืนใด
ท่ีตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3) ก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีได้รับอนมุตั ิ  
4) พิจำรณำอนุมตัิแตง่ตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติ

บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบับท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรท่ีว่ำงลงเพรำะเหตอ่ืุน
นอกจำกกำรออกตำมวำระ รวมทัง้พิจำรณำอนมุตัแิตง่ตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรของบริษัท 

5) พิจำรณำแตง่ตัง้และก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชดุย่อย ดงัตอ่ไปนี ้
5.1 จดัตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น เพ่ือช่วยปฏิบตัิงำนตำม

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เป็นต้น 

5.2 พิจำรณำอนุมัติบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงใน
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยท่ีได้มีกำรแตง่ตัง้ขึน้ 

6)  จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลให้มีระบบควบคมุ
ภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  รวมทัง้ให้ควำมเห็นชอบต่อกำรเปล่ียนแปลง
นโยบำย และวิธีกำรปฏิบตัท่ีิมีนยัส ำคญัเก่ียวกบักำรบญัชีและกำรควบคมุภำยในของบริษัท 

7)     ก ำกบัดแูลให้บริษัทมีระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลมุ และมีกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
กำรรำยงำน และกำรตดิตำมผลท่ีมีประสิทธิภำพ 

8) รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคูก่บั
รำยงำนของผู้สอบบญัชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

9) ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รำยใหญ่และรำยยอ่ยตำมสิทธิอยำ่งเป็นธรรม ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มี 
สว่นได้เสียอยำ่งเป็นธรรม  

10) ดแูลให้มีกระบวนกำรและกำรจัดกำรท่ีชัดเจนและโปร่งใส เก่ียวกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทกับ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
ถกูต้องเพียงพอ รวมทัง้มีกำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

11) ประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
 11.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และ

ประเมินประสิทธิผลอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 11.2 คณะกรรมกำรบริษัทต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเป็นประจ ำทุกปี รวมทัง้แถลงผลกำร

ปฏิบตังิำนและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีใช้ในบริษัท ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
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12) อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนีจ้ะกระท ำได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้
ก ำหนดให้รำยกำรท่ีกรรมกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
อ่ืนใดของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ำมี) ให้กรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ข) กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
13) คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่ง

อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรก็ได้ ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจแก่กรรมกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจหรือ
กำรมอบอ ำนำจชว่งท่ีท ำให้กรรมกำรหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนมุตัิรำยกำรท่ีตนหรือบคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด  ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
รวมทัง้ก ำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส ำคญัของบริษัท ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และหรือหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดงักลำ่ว 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้คณะ ได้แก่ 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ กรรมกำรตรวจสอบ 
โดยมีนำงจำรุณี บญุมัง่มี เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ทัง้นี ้รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ และนำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ เป็นผู้ มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะ

ท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงิน  
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีออกตำมวำระ ตำมข้อบงัคบัของ
บริษัท ซึ่งอำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ แตไ่ม่เกิน 3 วำระ  ทัง้นี  ้คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำต่อ
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระได้หำกมีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้ น  
คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ี
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
รวมทัง้กำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทดงันี ้

1)  สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำร
ประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชีภำยนอกและผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี  
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2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน   

3)  สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขอรับกำรแต่งตัง้จำกท่ี
ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  ซึ่ง
ในปี 2556 ได้มีกำรประชมุร่วมระหวำ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้สอบบญัชี เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2556 

5) มีอ ำนำจในกำรวำ่จ้ำงท่ีปรึกษำอิสระหำกมีควำมจ ำเป็น และเห็นวำ่จ ำเป็นด้วยคำ่ใช้จำ่ยของบริษัท 
6) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม

กฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำร
ดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7) ระหวำ่งกำรปฏิบตังิำน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือสงสยัในรำยกำรหรือกิจกรรมใดตอ่ไปนี ้ซึ่ง
อำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่สถำนะทำงกำรเงินหรือผลประกอบกำรของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อง
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้มีกำรแก้ไขรำยกำรหรือกิจกรรมดงักลำ่วได้อยำ่งทันท่วงที 

 รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 กำรทจุริต หรือรำยกำรท่ีไมป่กต ิหรือกำรบกพร่องอยำ่งมีนยัส ำคญัของระบบควบคมุภำยในของ

บริษัท 
 กำรฝ่ำฝืนหรือละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศและข้อก ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ รวมทัง้กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่สำมำรถแก้ไขรำยกำรหรือกิจกรรมดงักล่ำวได้อย่ำงทนัท่วงที 
สมำชิกของคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจรำยงำนรำยกำรหรือกิจกรรมดงักล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

8) หำกผู้สอบบญัชีของบริษัทพบเหตกุำรณ์ท่ีน่ำสงสยั เก่ียวโยงกบักรรมกำร ผู้จดักำร หรือบคุคลใดๆ ซึ่งมี
ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท ละเมิดกฎหมำย และผู้สอบบญัชีได้รำยงำนเหตุกำรณ์ดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องด ำเนินกำรโดยไม่ชกัช้ำในกำรตรวจสอบเพิ่มเติมและรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบเบือ้งต้นตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีภำยใน 
30 วนันบัจำกวนัท่ีได้รับรำยงำนจำกผู้สอบบญัชี  

9) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท โดยให้ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบลงนำมในรำยงำนดงักลำ่ว รำยงำนดงักลำ่วต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้



บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั 

UAC Global Public Company Limited 

Energy Transformation for Future 
91 

(ก)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนงบกำรเงินของบริษัท 
(ข)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

แตล่ะทำ่น 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมกฎบตัร 

(Charter) 
(ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ

ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
10) ปฏิบตักิำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมท่ีเห็นสมควร 

ในกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำย
จดักำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรท่ีเห็นว่ำ
เก่ียวข้องและจ ำเป็น 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ตำมท่ีจ ำเป็นหรือเห็นสมควร 
 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย    
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยกิตต ิ ชีวะเกต ุ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส กรรมกำรบริหำร 
3. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรบริหำร 
โดยมีนำงสำวสจัจำภรณ์ รัมยประยรู เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 
กรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับ

เลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมกำรบริหำรรับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ 
หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1) ดแูลจดักำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 



บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั 

UAC Global Public Company Limited 

Energy Transformation for Future 
92 

2) ก ำหนดรำยละเอียดของกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงของพนกังำนของบริษัท รวมทัง้
ก ำหนดสวสัดิกำรพนกังำน ให้เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ ประเพณีปฏิบตัิ และสอดคล้องกบักฎหมำยท่ีใช้อยู่
ในปัจจบุนั 

3) ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรงำนใน
สำยงำนตำ่งๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

4) พิจำรณำอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมำณประจ ำปี หรือเกินกว่ำงบประมำณ
ประจ ำปี ได้เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้ำนบำทต่อปี และอนมุตัิคำ่ใช้จ่ำยท่ีเพิ่มจำกงบประมำณประจ ำปีไม่
เกินร้อยละ 10 ในกรณีท่ีเกินวงเงินท่ีก ำหนดไว้ให้คณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือ
พิจำรณำและอนมุตัติอ่ไป 

5) พิจำรณำอนมุตัิกำรร่วมลงทนุในธุรกิจร่วมค้ำ (Consortium) หรือร่วมทนุ (Joint Venture) มลูคำ่โครงกำรไม่
เกินกว่ำ 50 ล้ำนบำท ในกรณีท่ีเกินวงเงินท่ีก ำหนดไว้ให้คณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท
เพ่ือพิจำรณำและอนมุตัิ รวมทัง้มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุัติกำรขอกู้ ยืมหรือกำรขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัทในวงเงิน
ไมเ่กิน 50 ล้ำนบำทตอ่ปี 

6) ตรวจสอบ ติดตำม กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงบริหำรงำนด้ำนตำ่งๆ ของบริษัทท่ีก ำหนดไว้ให้
เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

7)    ปฏิบตัหิน้ำท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำวๆ ไป 
       ทัง้นี ้อ ำนำจกรรมกำรบริหำร  ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร จะไม่

รวมถึงอ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจในกำรอนมุตัิรำยกำรใดท่ีตนหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งอำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้
เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรท่ีไม่อยู่ภำยใต้
กำรด ำเนินธุรกิจปกตทิัว่ไปของบริษัท ซึง่กำรอนมุตัิรำยกำรดงักล่ำวจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือพิจำรณำและอนมุตัติำมท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้คณะ ได้แก่ 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 โดยมีนำยบวรวิช นนทะวงษ์ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

คำ่ตอบแทนซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ี
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
1) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และกระบวนกำรท่ีชดัเจน โปร่งใส เหมำะสม และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

ในกำรสรรหำ ถอดถอน หรือเลิกจ้ำง กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรของ
บริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตั ิ

2) พิจำรณำเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู้ บริหำร
ระดบัสงู  เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทในกรณีท่ีมีต ำแหนง่ดงักลำ่ววำ่งลง หรือสิน้สดุวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 

3) ก ำหนดนโยบำยคำ่ตอบแทนส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
เพ่ือพิจำรณำอนมุตั ิ

4) พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวให้
รวมถึง เบีย้ประชุม เงินเดือน โบนสั หุ้น และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ และเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำ
อนมุตั ิ

5) จดัให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่งบริหำรท่ีส ำคญั และให้มีกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยประเมินควำมส ำคญั
ของต ำแหน่ง สรรหำ และพฒันำ เพ่ือให้มีผู้ สืบทอดต ำแหน่งบริหำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  และ
คณุสมบตัอ่ืินท่ีตรงตำมควำมต้องกำรและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

6) ปฏิบตักิำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมท่ีเห็นสมควร 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 
ล าดับ รายช่ือ     ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
โดยมีนำงสำวณิรดำ พรหมรำช เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง

ตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหมไ่ด้อีก  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงรับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำร
บริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรตลำด ควำมเส่ียงด้ำนกำรขนส่งและเก็บรักษำสินค้ำ ควำมเส่ียงด้ำนกำรลงทุน และควำมเส่ียง
อ่ืนๆท่ีจะมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนและช่ือเสียงของบริษัท เป็นต้น เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ 

2) ก ำหนดเกณฑ์วดัควำมเส่ียง และเพดำนควำมเส่ียงท่ีบริษัทยอมรับได้ 
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3) พิจำรณำควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดบัควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได้  

4) ดแูล ตดิตำม ประเมินผล รวมทัง้ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือลดควำมเส่ียงอย่ำงตอ่เน่ือง และเหมำะสม
กบัภำวะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

5) ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบบริหำรควำมเส่ียง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและ
กำรปฏิบตัติำมนโยบำยท่ีก ำหนด 

6) รำยงำนกำรด ำเนินงำนเพ่ือลดควำมเส่ียงตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ และในกรณีท่ีมีเร่ืองส ำคญัซึ่ง
กระทบตอ่บริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั ต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำโดยเร็ว 

7) ปฏิบตักิำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมท่ีเห็นสมควร 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย 
ล าดับ     รายช่ือ         ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
2. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
3. นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
โดยมีนำงสำวสจัจำภรณ์ รัมยประยรู เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรท่ีพ้นต ำแหน่งตำมวำระอำจ

ได้รับกำรแตง่ตัง้ใหมไ่ด้อีก  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรรับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ 
หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีท่ีกรรมกำรรำยใดพ้นจำก
ต ำแหน่งก่อนครบก ำหนดวำระ ให้เลือกตัง้กรรมกำรแทน ภำยใน 3 เดือน นับจำกวันท่ีต ำแหน่งว่ำงลง โดยให้
กรรมกำรท่ีเข้ำมำแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่เทำ่กบัเวลำท่ีเหลือของ กรรมกำรท่ีตนเข้ำท ำหน้ำท่ีแทนนัน้ 
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1) ศึกษำและจัดท ำร่ำงนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ภำยใต้กรอบของ

กฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับท่ีเป็นปัจจุบันขององค์กรท่ีท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแล เช่น ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตำมมำตรฐำนสำกล 

2) น ำเสนอร่ำงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือ
พิจำรณำอนมุตัิและน ำออกใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิท่ีดี (best practices) ของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร 
โดยจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร (Corporate Governance Policy Statement) 

3) ก ำกบั ดแูล และให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำร และฝ่ำยบริหำรของบริษัท ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 
ตำมกรอบและหลกัเกณฑ์ของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพ่ือให้กำรท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลของกรรมกำร และ
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กำรบริหำรจัดกำรงำนของฝ่ำยบริหำรเป็นไปด้วยดี มีผลในทำงปฏิบัติและมีควำมต่อเน่ืองอย่ำงเหมำะสม 
เป็นไปตำมควำมคำดหวงัของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสีย 

4) พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล 
ตลอดจนกฎหมำย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบัตำ่งๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภำยใน ท่ีท ำหน้ำท่ีในกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร 

5) ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรบริษัท ตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิ ท่ีดี ท่ี
ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นประจ ำทกุสิน้ปี 

6) จดัท ำรำยงำนผลกำรประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรประจ ำปี และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทของปีถดัไป พร้อมทัง้น ำเสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะท่ีจ ำเป็น 

7) เสนอแนะแนวทำงในกำรปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของกรรมกำร 
ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท 

8) แตง่ตัง้คณะท ำงำนเพ่ือท ำหน้ำท่ีสนบัสนนุงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
9) ปฏิบตังิำนอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย 

 
เลขานุการบริษัท 

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรและตำมข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติ
แต่งตัง้นำงสำว    สจัจำภรณ์ รัมยประยูร  ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือท ำหน้ำท่ีดแูลและให้ค ำแนะน ำแก่
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกบักฎเกณฑ์ และกฎหมำยตำ่งๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ปฏิบตัิหน้ำท่ีในกำร
ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รับผิดชอบในกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท บนัทึก
รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดแูลและประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติของ
ท่ีประชมุดงักล่ำว รวมทัง้ท ำหน้ำท่ีจดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรส ำคญัของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดั
ประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือ
หุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร ตลอดจนมี
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

 
คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ ชีวะเกต ุ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
(ได้ลำออกจำกต ำแหนง่กรรมกำรผู้จดักำร เม่ือวนัท่ี 11 มิถนุำยน 2557) 

2. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรผู้จดักำร  
(ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรผู้จดักำร เม่ือวนัท่ี 12 
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ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
มิถนุำยน 2557) 
รักษำกำร รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยขำย กำรตลำด และปฏิบตัิกำร 

2. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
4. นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
5. นำงจำรุณี บญุมัง่มี ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
6. นำงอำรีย์ พลีขนัธ์  ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี 
7 นำงสำวสจัจำภรณ์ รัมยประยรู ผู้จดักำรฝ่ำยวำงแผนกำรเงินและเลขำนกุำรบริษัท 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้จดักำรมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ตำมท่ี

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย รวมถึงเร่ืองหรือกิจกำรตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1) ด ำเนินกิจกำร และ/หรือ บริหำรงำนประจ ำวนัของบริษัท  
2) จดัเตรียมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอ ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของ

บริษัท เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทเพ่ือพิจำรณำ ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้
ควำมเห็นชอบ  

3) ด ำเนินกำรหรือปฏิบตังิำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีได้รับอนมุตัิ 
4) อนมุตัคิำ่ใช้จำ่ย หรือเงินลงทนุนอกงบประมำณประจ ำปี หรือเกินกวำ่งบประมำณประจ ำปี ได้เป็นจ ำนวนเงิน

ไมเ่กิน 5 ล้ำนบำท ส ำหรับกรรมกำรผู้จดักำร และไมเ่กิน 10 ล้ำนบำท ส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
5) มีอ ำนำจอนมุตักิำรเบกิจำ่ยเงินตำมงบประมำณท่ีได้รับอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัท ได้แก่ กำรเบิกจ่ำยตอ่

ครัง้วงเงินเกินกวำ่ 200,000 บำท กำรเบิกเงินทดรองจ่ำยตอ่ครัง้วงเงินเกินกว่ำ 50,000 บำท กำรเลีย้งรับรอง
และให้ของขวญัตำมงบประมำณตอ่เดือนวงเงินเกินกวำ่ 100,000 บำท กำรจดัหำสินทรัพย์ถำวรวงเงินไม่เกิน 
2 ล้ำนบำท กำรอนมุตัิใบเสนอรำคำวงเงินเกินกว่ำ 50 ล้ำนบำท  กำรอนมุตัิใบสัง่ขำยวงเงินเกินกว่ำ 50 ล้ำน
บำท  

6) มีอ ำนำจอนุมัติกำรตัดหนีสู้ญไม่เกิน 500,000 บำท ส ำหรับกรรมกำรผู้ จัดกำร และ ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
ส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

7) พฒันำองค์กรและบคุลำกรให้มีคณุภำพและประสิทธิภำพอยำ่งตอ่เน่ือง 
8) เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจของบริษัทในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบำย 

ระเบียบ ข้อก ำหนด ค ำสัง่ มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
9) ดแูลและรักษำภำพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร 
10) ปฏิบตัหิน้ำท่ีอ่ืนใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ 
ทัง้นี ้อ ำนำจประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้ จัดกำร ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บุคคลอ่ืนท่ี

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้จดักำรเห็นสมควร จะไมร่วมถึงอ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจในกำรอนมุตัิ
รำยกำรใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งอำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแย้ง
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กับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรท่ีไม่อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินธุ รกิจปกติทัว่ไปของบริษัท ซึ่งกำร
อนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือพิจำรณำ
และอนมุตัติำมท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร                                         
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนมีหน้ำท่ีสรรหำบคุคลท่ีเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัท  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำร เม่ือต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
หรือ กรรมกำรผู้จดักำรวำ่งลง หรือทดแทนกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ โดยจะพิจำรณำให้ควำมส ำคญั
ตอ่ผู้ มีทกัษะ ประสบกำรณ์ท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ่กำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจำรณำจำกคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

1) มีคณุสมบตัิสอดคล้องตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ กฎของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กฎของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์และ
เพิ่มมลูคำ่ให้แก่บริษัท 

3) มีคุณลักษณะท่ีสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือสร้ำงคณุค่ำให้แก่
บริษัท ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสตัย์ (Accountability, Care and Loyalty) 
อทุิศเวลำได้อยำ่งเตม็ท่ี  

กำรเลือกและแต่งตัง้กรรมกำรเป็นไปตำมวิธีกำรท่ีระบุไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และกรรมกำรท่ีได้รับกำร
แต่งตัง้จะต้องได้รับอนุมตัิจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. คณะกรรมกำรของบริษัทมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ และกรรมกำรไม่
น้อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

2. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทำ่จ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็

ได้  ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใด
ไมไ่ด้ 

(3)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลง
มำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็น
ประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด    
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3. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม
โดยอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบง่ออกให้เป็นสำมส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสำม 

กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกกนั
ว่ำผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรผู้ออก
จำกต ำแหนง่ไปนัน้อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหนง่อีกก็ได้ 

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลำ
ออกไปถงึบริษัท 

กรรมกำรซึ่งลำออกตำมวรรคหนึ่ง จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
พระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ ำกดัทรำบด้วยก็ได้ 

5. ในกรณีท่ีต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอ่ืุนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และ
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแต่
วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำ
วำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

มตขิองคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวน
กรรมกำรท่ียงัเหลืออยู่ 

6. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหมำะสมกบัขนำดของกิจกำร โดยปัจจบุนัมีกรรมกำรจ ำนวน 7 
คน ประกอบด้วย กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 4 คน กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 3 คน ในจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ โดย
บริษัทมีกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 คน 

- กรรมการอิสระ 
บริษัทก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของ

จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมกำรอิสระ เข้ำร่วมใน

คณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ และมี
กรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 3 คน  

หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลกัเกณฑ์กำรคดัเลือกกรรมกำรบริษัท โดยคณุสมบตัิของ
ผู้ ท่ีจะมำท ำหน้ำท่ีเ ป็นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำม
พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั 
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และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยกรรมกำรอิสระจะมีคณุวฒุิกำรศกึษำ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ประกอบกนั เพ่ือน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรของ
บริษัทตอ่ไป ทัง้นี ้หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแตง่ตัง้
กรรมกำรอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตำมท่ีก ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระท่ีเข้ำเป็นกรรมกำร
แทนจะอยูใ่นต ำแหนง่ได้เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรอิสระท่ีตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัขิองกรรมกำรอิสระ ซึง่เข้มกว่ำหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี  ้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นับรวมกำรถือหุ้ นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือของผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ 

3. ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือ
บคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของผู้ ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบ
บญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนั
ได้รับแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ 
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7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8.  ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนกังำน ท่ี
ปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอ่ืน  ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบและรับรองคณุสมบตัิควำมเป็นอิสระของตนเอง อย่ำงน้อยปีละ 1  ครัง้ 

โดยจะแจ้งพร้อมกบักำรรำยงำนข้อมลูประวตักิรรมกำร ณ สิน้ปี ส ำหรับจดัท ำแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 
56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  

- กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 

ท่ำน เพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมกำรตรวจสอบแต่ละรำยต้องเป็น
กรรมกำรอิสระ และต้องไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำร
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นกรรมกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน เฉพำะท่ีเป็นบริษัทจด
ทะเบียน โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีก ำหนดว่ำด้วยคณุสมบตัิและขอบเขต
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบอยำ่งน้อย 1 ทำ่น ต้องเป็นผู้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชี
หรือกำรเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน รวมถึงกำรท ำหน้ำท่ีอ่ืนใน
ฐำนะกรรมกำรตรวจสอบได้ 

 
-     ผู้บริหาร 
บริษัทมีนโยบำยท่ีจะสรรหำผู้บริหำรโดยคดัเลือกบคุคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับธุรกิจ โดยด ำเนินกำรคดัเลือกตำมระเบียบเก่ียวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะเป็นผู้พิจำรณำคดัเลือกบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำร โดยกำรแตง่ตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำรต้องได้รับ
อนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำรได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้บรรจแุละ
แต่งตัง้บุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้ำเป็นพนกังำนในระดบัต่ำงๆ   ทัง้นี ้
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กำรแต่งตัง้หวัหน้ำหรือผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับงำนด้ำนกำรตรวจสอบและควบคมุภำยใน จะต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน  

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ก.   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 กรรมกำร 
  ในปี 2557 บริษัทมีกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนให้แก่กรรมกำร ดงันี ้ 

รายช่ือ ค่าตอบแทนกรรมการ 
1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันำ 300,000 
2. นำยกิตต ิ ชีวะเกต*ุ 60,000 
3. นำยชชัพล ประสพโชค* 60,000 
4. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส* 60,000 
5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ 300,000 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 240,000 
7. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ 240,000 
   โบนสักรรมกำรท่ีไมใ่ชผู่้บริหำร 760,000 

รวม 2,020,000 
หมำยเหต ุ:  * เป็นค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรเพียงอย่ำงเดียว โดยกรรมกำรบริหำรได้รับ

ค่ำตอบแทนในอตัรำเดือนละ 5,000 บำทเท่ำนัน้ และไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของ
บริษัท  

 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2557 เม่ือวันท่ี 4 เมษำยน 2557 มีมติอนุมัติกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยเดือนประจ ำปี 2557 เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000 บำท (ไม่รวมโบนัส
กรรมกำรท่ีไมใ่ชผู่้บริหำร) โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

ต ำแหนง่ 
คำ่ตอบแทน (บำท/คน/เดือน) 

2557 
1) ประธำนกรรมกำร  
2) กรรมกำร                                   
3) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                                                    
4) กรรมกำรตรวจสอบ 
5) กรรมกำรบริหำร 
 โบนสักรรมกำรท่ีไมใ่ชผู่้บริหำร 

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

ไมเ่กินร้อยละ 1.5 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวม 
เง่ือนไขกำรจำ่ยคำ่ตอบแทน 
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- คณะกรรมกำรท่ีมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน ได้แก่ คณะกรรมกำรของบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เทำ่นัน้ 

- กรรมกำรของบริษัทแตล่ะคนสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองในชดุตำ่งๆ ได้
ด้วย  และสำมำรถได้รับเงินคำ่ตอบแทนกรรมกำรของแตล่ะต ำแหนง่ตำมท่ีก ำหนด  

- กรรมกำรของบริษัทจะได้รับคำ่ตอบแทนเป็นเงินในอตัรำเดือนละ 10,000 บำท  และกรรมกำรบริหำรจะ
ได้รับคำ่ตอบแทนเป็นเงินในอตัรำเดือนละ 5,000 บำท อย่ำงไรก็ดี หำกกรรมกำรบริหำรด ำรงต ำแหน่งใน
คณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองชดุอ่ืนๆ ด้วย กรรมกำรบริหำรท่ำนดงักล่ำว
จะไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัท และ/หรือไม่มีสิทธิรับค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
เฉพำะเร่ืองในชดุอ่ืนๆด้วย แตจ่ะได้รับคำ่ตอบแทนเฉพำะในสว่นของต ำแหนง่กรรมกำรบริหำรเทำ่นัน้  

- คณะกรรมกำรของบริษัทและคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองมีสิทธิได้รับคำ่ตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทในรูป
ของเงินรำงวลั เบีย้ประชมุ บ ำเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตำมข้อบงัคบัหรือ
ตำมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑ์และจะ
ก ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจำกนัน้ให้
ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริษัท โดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท  ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ในอนัท่ีจะได้รับคำ่ตอบแทนกรรมกำรและ
ผลประโยชน์ในฐำนะท่ีเป็นพนกังำน หรือลกูจ้ำงของบริษัท  นอกจำกนีก้ำรจ่ำยคำ่ตอบแทนดงักล่ำวนัน้
จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกำรด ำรงคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ ตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์จะก ำหนด  

- กรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำรของบริษัททกุคนมีสิทธิท่ีจะได้รับโบนสั ในกรณีท่ีบริษัทเห็นสมควรบริษัทอำจจะ
พิจำรณำกำรจำ่ยโบนสันีใ้ห้กบักรรมกำรท่ีไมใ่ชผู่้บริหำรทกุคนรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 1.5 ของก ำไรสทุธิของ
งบกำรเงินรวม  ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำว่ำเห็นควรจะให้มีกำรจ่ำยโบนสัให้กรรมกำรท่ี
ไม่ใช่ผู้บริหำรเม่ือใด รวมทัง้ให้พิจำรณำรำยละเอียดกำรจ่ำยโบนัส อำทิเช่น กำรจ่ำยโบนัสให้จ่ำยให้
กรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำรทุกคนท่ียังคงด ำรงต ำแหน่งอยู่  กรณีท่ีกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำรคนใดเพิ่งเข้ำ
ด ำรงต ำแหนง่และยงัไมค่รบปี กำรจำ่ยโบนสัอำจจะจ่ำยตำมสดัส่วนของระยะเวลำของกำรด ำรงต ำแหน่ง
ของกรรมกำรท่ีไมใ่ชผู่้บริหำรคนนัน้ 

 ผู้บริหำร   
ในปี 2557 บริษัทจำ่ยคำ่ตอบแทนให้ผู้บริหำร ดงันี ้

ค่าตอบแทน 
2556 2557 

จ านวนราย* 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

จ านวนราย* 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

1.  เงินเดือนโบนสั และคำ่ตอบแทน
อ่ืนๆ ได้แก่ คำ่นำยหน้ำ คำ่พำหนะ 
เงินสมทบประกนัสงัคม  

4   12.80 4   11.61 
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ค่าตอบแทน 
2556 2557 

จ านวนราย* 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

จ านวนราย* 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

2. เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 4 0.44 4 0.48 
3.  เงินสมทบซือ้หุ้นของบริษัท(EJIP) 3   0.35 3   0.30 

รวม  13.59  12.39 
หมำยเหต ุ: * คำ่ตอบแทนผู้บริหำรในปี 2556 และ 2557 ข้ำงต้น ไมไ่ด้รวมคำ่ตอบแทนของผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน 

และ ผู้จดักำรฝ่ำยวำงแผนกำรเงินและเลขำนกุำรบริษัท 
 

ข.   ค่าตอบแทนอ่ืน 
คณะกรรมกำรบริษัทได้รับคำ่ตอบแทนอ่ืน ได้แก่ 

ประเภท เบีย้ประกัน วงเงนิคุ้มครอง 
ประกนัสขุภำพ 10,613 บำท/คน/ปี เง่ือนไขตำมประเภทกำรรักษำ 
ประกนัชีวิต 3,960 บำท/คน/ปี 800,000 บำท 
ประกนัอบุตัเิหต ุ 650 บำท/คน/ปี 500,000 บำท 
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การก ากับดูแลกจิการ 
 
บริษัทได้ตระหนกัดีและให้ควำมส ำคญัตอ่ระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมเช่ือมั่นกับทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนอยำ่งมีจรรยำบรรณและเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ท่ีดี เพ่ือยกระดับกำรด ำเนินกำรท่ีมีอยู่แล้ว ให้มีควำมเป็นระบบมำตรฐำนท่ีชัดเจน และกระจำยกำรปฏิบัติไปสู่
พนักงำนของบริษัททุกระดบัชัน้ อันเป็นกำรเสริมสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงแท้จริง โดยมี
นโยบำยหรือกำรด ำเนินกำรท่ีรักษำสิทธิขัน้พืน้ฐำนท่ีผู้ ถือหุ้นพึงได้รับอย่ำงเป็นธรรมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดหรือ
มำกกว่ำนัน้ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียในระยะยำวและอย่ำงยัง่ยืน  ทัง้นี ้
บริษัทได้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรไว้บน Website ของบริษัท และเผยแพร่ให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนทุกคนรับทรำบเพ่ือให้ทุกคนตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือส่งเสริมกำร
เตบิโตอยำ่งยัง่ยืนของบริษัท 
 
ในปี 2557 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรไทย (IOD) ได้มีกำรปรับแนวทำงและหลกัเกณฑ์กำรส ำรวจ ซึ่งมีกำร
เปล่ียนแปลงกำรประเมินในแตล่ะหมวดเพ่ือให้สอดคล้องกบัมำตรฐำน ASEAN CG Scorecard  โดยบริษัทได้รับผล
ประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรด้วยคะแนนเฉล่ียร้อยละ 82 (ระดบั “ดีมำก”) สงูกว่ำคะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวมท่ีร้อยละ 72 และคะแนนรำยหมวดทกุหมวดมีคะแนนมำกกว่ำคำ่เฉล่ียรำยหมวดของบริษัทจดทะเบียนท่ีท ำ
กำรส ำรวจทัง้หมด โดยสรุปสำระส ำคญัในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในสิทธิพืน้ฐำนตำ่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐำนะของนกัลงทุนในหลกัทรัพย์และใน
ฐำนะเจ้ำของบริษัท เช่น สิทธิในกำรซือ้ ขำย โอน หลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในกำรท่ีจะได้รับส่วนแบง่ผลก ำไรจำก
บริษัท สิทธิในกำรได้รับข้อมูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำงๆ ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำม
คดิเห็น สิทธิในกำรร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท เชน่ กำรจดัสรรเงินปันผล กำรแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร 
กำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี กำรอนมุตัธิุรกรรมท่ีส ำคญัและมีผลตอ่ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น และยงัสนบัสนนุให้กรรมกำรบริษัททกุคน ผู้บริหำร รวมทัง้ผู้สอบบญัชีเข้ำ
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงกนั   โดยในปี 2557 บริษัทได้จดักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ใน
วนัท่ี 4 เมษำยน 2557  ซึง่บริษัทได้มีกำรปฏิบตัท่ีิเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ดงันี ้

 การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2557 ได้มีมติให้จดักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2557 ในวนัท่ี 4 เมษำยน 2557  โดยบริษัทได้เปิดเผยมติกำรประชุม วนัประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม 
และแจ้งข่ำวผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ  ก่อนกำรจัดส่ง
หนงัสือเชิญประชมุโดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท 
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โดยจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำมำกกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และได้ท ำกำรประกำศลงในหนงัสือพิมพ์รำยวนั
ติดตอ่กนั 3 วนั คือ วนัท่ี 25 – 27 มีนำคม 2557 เพ่ือบอกกล่ำวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพียงพอส ำหรับ
กำรเตรียมตวัก่อนมำเข้ำร่วมประชุม   นอกจำกนี ้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบท่ีมี
รำยละเอียดครบถ้วน รวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบทุกวำระทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษบน 
Website ของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุ 30 วนั และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนรับทรำบกำรเปิดเผย
ดงักลำ่วผำ่นระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชมุครบทัง้ 7 ท่ำน รวมถึง ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษำ
กฎหมำยของบริษัท ก่อนเร่ิมกำรประชมุประธำนท่ีประชมุได้แนะน ำกรรมกำร ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษำกฎหมำยของ
บริษัทให้ท่ีประชุมรับทรำบ และได้มอบหมำยให้ท่ีปรึกษำกฎหมำยแจ้งวิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้น
ทรำบ รวมทัง้ได้แจ้งวิธีกำรลงคะแนนเสียงส ำหรับวำระเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระซึ่งจะ
ลงคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล และได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้ำประชุมร่วมนับคะแนนเสียงในกำร
ประชมุด้วย 
 
กำรด ำเนินกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตำมล ำดบัวำระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยไมมี่กำรเพิ่มเติมวำระอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบุ
ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยมีกำรให้ข้อมลูตำมระเบียบวำระและเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะแสดงควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตัง้ข้อซกัถำม และให้เวลำในกำรพิจำรณำแตล่ะวำระอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ซึ่งประธำน
และผู้บริหำรจะตอบข้อซกัถำมอย่ำงชดัเจน ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคญักบัทกุค ำถำม ก่อนท่ีจะให้ท่ีประชมุออก
เสียงลงคะแนนในแตล่ะวำระ ส ำหรับวำระค่ำตอบแทนกรรมกำรได้มีน ำเสนอนโยบำยคำ่ตอบแทนและวิธีกำรในกำร
ก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรตอ่ผู้ ถือหุ้น และได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรออกเสียงเลือกตัง้กรรมกำรเป็น
รำยคน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกกรรมกำรท่ีเห็นว่ำมีคณุสมบตัิเหมำะสม โดยได้ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนนส ำหรับวำระเลือกตัง้กรรมกำรเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐำน  
 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทได้ จดัส่งไปพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชมุ  ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 มีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุด้วยตนเองจ ำนวน 88 รำย 
จ ำนวนหุ้นรวม 357,487,061 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจำกผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 48 รำย จ ำนวนหุ้นรวม 
53,868,846 หุ้น รวมผู้ เข้ำร่วมประชุมทัง้หมดเป็นจ ำนวน 136 รำย รวมจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ 411 ,355,907 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 74.22 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 554 ,204,839 หุ้นซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตำมกฎหมำยและ
ตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
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 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ในกำรประชุมทุกครัง้จะมีกำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม ประเด็นซกัถำม และข้อคิดเห็นท่ีส ำคญัไว้อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน  รวมถึงผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ แยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไว้ในรำยงำน
กำรประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้  โดยเผยแพร่มติท่ีประชมุผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภำยในวนัท ำกำรถัดจำกวนัท่ีประชมุ คือ วนัท่ี 8 เมษำยน 2557  และได้ส่งรำยงำนกำรประชมุให้ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และนำยทะเบียนบริษัท
มหำชน กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ในวนัท่ี 18 เมษำยน 2557 ซึ่งอยู่ภำยในกรอบเวลำท่ีก ำหนด 14 
วนั รวมทัง้ได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชมุทัง้ภำษำไทยและองักฤษ วีดีทศัน์แสดงภำพ และเสียงของกำรประชมุสำมญั
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 บน Website ของบริษัท 

 
2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเทำ่เทียมกนั โดยไม่ค ำนงึถึงเพศ อำย ุเชือ้ชำต ิสญัชำต ิศำสนำ โดยมีกำรปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 การเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
บริษัทมีนโยบำยท่ีจะสร้ำงควำมเทำ่เทียมกนัให้เกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรำยทกุกลุ่ม โดยเฉพำะกบัผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดย
เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งถือหุ้นท่ำนเดียวหรือหลำยท่ำนรวมกนัไม่น้อยกว่ำ 200,000 หุ้น ตอ่เน่ืองกนัไม่น้อย
กว่ำ 6 เดือน สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นและช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมเข้ำด ำรง 
ต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมข้อมูลรำยละเอียดเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ และ/หรือ 
คณุสมบตัิ และกำรให้ควำมยินยอมของผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือ โดยบริษัทจะกลัน่กรองระเบียบวำระท่ีจะเป็นประโยชน์
อยำ่งแท้จริง และคดัสรรบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมำะสม ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ก่อน
น ำเสนอให้คณะกรรมกำร บริษัทเพ่ือพิจำรณำและก ำหนดในระเบียบวำระกำรประชมุตอ่ไป 
 
ในวนัท่ี 14 ตลุำคม 2556 จึงได้ประชำสมัพันธ์ผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่ำน 
Website ของบริษัท ภำยใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” ในกำรเผยแพร่ข่ำว กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำร
ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเสนอวำระกำร
ประชุมและรำยช่ือกรรมกำร   ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและช่ือกรรมกำรมำยงับริษัทได้ตัง้แต่วนัท่ี 14 
ตลุำคม 2556 ถึง วนัท่ี 31 มกรำคม 2557 ก่อนท่ีจะมีกำรประชมุคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและสรรหำเพ่ือ
คดัเลือกกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบรอบต้องออกตำมวำระ 1 ใน 3 และท่ีประชมุคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำบรรจุ
วำระกำรประชมุ   ทัง้นี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสง่ข้อมลูมำยงับริษัทเพ่ือพิจำรณำแตอ่ย่ำงใด ซึ่งเลขำนกุำรบริษัทได้รำยงำนตอ่ท่ี
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัททรำบแล้ว 
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 การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทจดัให้มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยดแูลต้อนรับให้ควำมสะดวกอยำ่งเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมำประชมุ โดย
เปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลำประชุม 2 ชัว่โมง กำรขยำยระยะเวลำรับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลำก่อนกำรพิจำรณำ
วำระกำรประชมุสดุท้ำย กำรใช้ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วและถกูต้องแมน่ย ำ  
 
ในกำรด ำเนินกำรประชุมแต่ละครัง้ บริษัทจะให้โอกำสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทกุรำย  โดยก่อนเร่ิมกำรประชุม 
ประธำนท่ีประชุมจะชีแ้จงกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวำระ
และยงัเปิดโอกำสให้ผู้ เข้ำร่วมประชมุทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซกัถำมในแตล่ะวำระโดยใช้เวลำอย่ำง
เหมำะสม เพียงพอ โดยประธำนท่ีประชมุจะด ำเนินกำรประชมุตำมล ำดบัวำระกำรประชมุ รวมทัง้มีนโยบำยท่ีจะไม่
เพิ่มวำระกำรประชมุในท่ีประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกำสศกึษำข้อมลูประกอบ
วำระกำรประชมุก่อนกำรตดัสินใจ 
 

 การใช้ข้อมูลภายในและการเข้าท ารายการระหว่างกัน 
บริษัทก ำกบัดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยในอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือป้องกนักำรหำประโยชน์จำกข้อมลูภำยในให้แก่ตนเอง หรือ 
ผู้ อ่ืนในทำงมิชอบ (Abusive self-dealing) เพ่ือให้เกิดควำมยตุิธรรมตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุรำย โดยบริษัทได้ก ำหนด
แนวทำงในกำรเก็บรักษำข้อมลูภำยในของบริษัท และแนวทำงป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในแสวงหำประโยชน์ส่วนตน
เป็นค ำสั่งท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร  รวมทัง้ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนจะต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยใน และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ควำมลบั และ/หรือ
ข้อมูลภำยในของบริษัท อนัก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  นอกจำกนี ้กรรมกำร 
ผู้ บริหำร และพนักงำนท่ีอยู่ในหน่วยงำนท่ีได้รับข้อมูลภำยในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่ำวก่อนเปิดเผยสู่
สำธำรณชน และห้ำมบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภำยในท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คูส่มรส บตุรท่ี
ยงัไมบ่รรลนุิตภิำวะ ไมว่ำ่จะเป็นกำรซือ้ขำยโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม (เชน่ Nominee ผ่ำนกองทนุส่วนบคุคล) ภำยใน 
1 เดือน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี และหลงักำรเปิดเผยข้อมูลดงักล่ำวอย่ำง
น้อย 3 วนั 
 
บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกับหน้ำท่ีท่ีต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท และบท
ก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมกำร หรือผู้บริหำร มีกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ควรแจ้งเลขำนุกำรบริษัท
ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คูส่มรส 
และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ภำยใน 3 วนัท ำกำรให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบเพ่ือเผยแพร่ตอ่สำธำรณะ
ตอ่ไป 
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ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดโทษทำงวินยัส ำหรับผู้แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้ หรือน ำไป
เปิดเผยจนอำจท ำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี  ได้แก่ กำรตกัเตือนด้วยวำจำ 
กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ กำรภำคทณัฑ์ตลอดจนกำรเลิกจ้ำง พ้นสภำพกำรเป็นพนกังำนด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก 
หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น 
นอกจำกนี ้บริษัทได้ยดึหลกักำรในกำรปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั และได้ก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรเร่ืองกำร
มีส่วนได้เสียอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยเฉพำะในกำรพิจำรณำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทกับผู้ มีส่วนได้
เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้อง โดยเม่ือเกิดกรณีดงักล่ำว ผู้ มีส่วนได้เสียในเร่ืองนัน้จะต้องรำยงำนให้บริษัททรำบโดยทนัที 
และไม่ร่วมพิจำรณำหรือออกเสียงในเร่ืองนัน้ๆ  รวมทัง้ได้ก ำหนดแนวทำงเพ่ือมิให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ีมีส่วนได้
เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง เข้ำร่วมกระบวนกำรตดัสินใจในกำรพิจำรณำธุรกรรมดงักล่ำว โดยในกำรออกเสียงในท่ี
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัตอ่สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหำร
และพนกังำนของบริษัท หรือผู้ มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น เจ้ำหนี ้ลกูค้ำ คูค้่ำ คูแ่ข่ง ภำครัฐ สงัคม และชมุชน เป็นต้น 
โดยบริษัทตระหนกัดีวำ่กำรสนบัสนนุและข้อคิดเห็นจำกผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและ
กำรพฒันำธุรกิจของบริษัท   ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบตัติำมกฎหมำยและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้
เสียดงักลำ่วได้รับกำรดแูลเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี ้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ค ำนึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุ
ฝ่ำย ตำมแนวทำงดงัตอ่ไปนี ้  
ผู้ ถือหุ้น : ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั รักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไม่กระท ำกำรใดๆ 

อันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นท่ีจะสร้ำงควำมพึงพอใจ
สงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยค ำนงึถึงกำรเจริญเตบิโตของบริษัท อย่ำงยัง่ยืน เพ่ือสร้ำงมลูคำ่เพิ่ม 
และให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมอย่ำงต่อเน่ือง รวมทัง้ยึดมัน่กำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

พนกังำน : ปฏิบตัิกับพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน สวสัดิกำร 
เชน่ กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรประกนัชีวิตและอบุตัเิหต ุและกำรพฒันำศกัยภำพ โดยถือว่ำ
พนกังำนทุกคนเป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำ และเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรผลกัดนัองค์กรให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ  ดังนัน้ จึงมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
เสริมสร้ำงวัฒนธรรม และบรรยำกำศกำรท ำงำน ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม ส่งเสริมกำร
พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน ให้มีควำมก้ำวหน้ำ มีควำมมัน่คงในอำชีพ พร้อม
ให้ควำมมัน่ใจในคณุภำพชีวิต ควำมส ำคญักบักำรรักษำสขุภำพ และควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำน รวมทัง้รักษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน รับฟังข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะจำก
พนกังำนทกุระดบัอยำ่งเทำ่เทียมและเสมอภำคกนั 
ทัง้นี ้บริษัทได้จดักิจกรรมโครงกำรตำ่งๆ ให้กับพนกังำนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนในกำร
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ท ำกิจกรรมร่วมกนัในหมู่พนกังำน เช่น กิจกรรมชมรมแบดมินตนั  กิจกรรมนอกสถำนท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม เช่น กิจกรรมกีฬำสีและฉลองวนัปีใหม่  กิจกรรม CEO พบ
พนักงำนใหม่ กิจกรรมรดน ำ้ด ำหัววันสงกรำนต์  กิจกรรมวันเกิดพนักงำน กิจกรรมกำร
ท ำบุญส ำนักงำน เป็นต้น  รวมถึง จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีให้กับพนักงำนของ
บริษัทและบริษัทในเครือ เป็นประจ ำทกุปี 

ลกูค้ำ : มุง่มัน่สร้ำงควำมพงึพอใจ และควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำ เอำใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ โดย
ลูกค้ำจะต้องได้รับสินค้ำ/บริกำรท่ีดี มีคณุภำพ ควำมปลอดภัย ในระดบัรำคำท่ีเหมำะสม 
และเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีได้ก ำหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีมีตอ่ลกูค้ำ
อย่ำงเคร่งครัด  มีกำรพัฒนำยกระดบัมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรให้สูงขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 
รักษำสมัพนัธภำพท่ีดี และยัง่ยืนกบัลกูค้ำอยำ่งจริงจงั และสม ่ำเสมอ รวมถึงไม่น ำข้อมลูของ
ลกูค้ำมำใช้เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  
ทัง้นี ้ท่ีผำ่นมำบริษัทได้รับผลกำรประเมินจำกลกูค้ำในระดบัท่ีดี 

คูค้่ำและ
เจ้ำหนี ้

: ค ำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และมีควำมซ่ือสตัย์ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ รักษำผลประโยชน์ร่วมกับคูค้่ำและเจ้ำหนี ้โดยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกติกำท่ี
ก ำหนดร่วมกนัอยำ่งเคร่งครัด และมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ำย
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สจุริตในกำรค้ำกบัคูค้่ำ ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข  ตำ่งๆ อย่ำง
เคร่งครัด โดยบริษัทจะคัดเลือกคู่ค้ำมีหลักกำรและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ
เช่นเดียวกัน  อีกทัง้มีกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม รวมถึงกำรช ำระคืนตำม
ก ำหนดเวลำ กำรดูแลหลักทรัพย์ค ำ้ประกันและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตำมข้อสัญญำอย่ำงถูกต้อง  
ครบถ้วน และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยจะมีกำรรำยงำนคูค้่ำและเจ้ำหนี ้
ลว่งหน้ำ หำกไมส่ำมำรถปฏิบตัติำมข้อผกูพนัในสญัญำ และร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ดงักลำ่ว 

คูแ่ขง่  ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำสอดคล้องกบัหลกัสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกับหลกั
ปฏิบตักิำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำ และยดึถือกตกิำของกำรแขง่ขนัท่ีดีอยำ่งเสมอภำคกนั ไม่กีดกนั
ผู้ อ่ืนในกำรเข้ำร่วมแขง่ขนัทำงธุรกิจ ไมท่ ำลำยช่ือเสียงของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ 
ให้ร้ำยป้ำยสี และโจมตีคูแ่ข่งโดยปรำศจำกมลูควำมจริง หรือมีกำรกระท ำกำรใด ๆ ท่ีไม่เป็น
ธรรมตอ่กำรแขง่ขนั  

ภำครัฐ  ให้ควำมส ำคญักบัควำมโปร่งใส และค ำนึงถึงควำมซ่ือสตัย์สจุริตในกำรติดตอ่ท ำธุรกรรมกบั
เจ้ำหน้ำท่ี หรือหนว่ยงำนภำครัฐ เพ่ือหลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำร ท่ีอำจส่งผลตอ่กำรกระท ำท่ีไม่
เหมำะสม และขดัแย้งต่อหลกักำรบริหำรจดักำรท่ีดี รวมทัง้ต่อต้ำนกำรให้สินบนต่ำงๆ ต่อ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก หรือผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัท 
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สิ่งแวดล้อม 
ชมุชน และ
สงัคม  

: บริษัทมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ใน
ด้ำนควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมกำรใช้
พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตระหนกัถึงคณุภำพชีวิตของชุมชนและสงัคม รวมไปถึงกำร
ปฏิบตัิงำนและกำรตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทจะต้องท ำให้แน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์และ
กำรประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่ำงถูกต้องและสอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบหรือ
มำตรฐำน และข้อก ำหนดต่ำง ๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม 
ตลอดจนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อีกทัง้ยงัได้ส่งเสริมให้พนกังำนมีจิตส ำนึกและมีควำม
รับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้ำง รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมตำ่ง ๆ 
ท่ีบริษัทฯ ได้ด ำเนินกิจกรรมร่วมกบัชมุชนท่ีบริษัทด ำเนินธุรกิจอยู่ตำมสมควร 
บริษัทได้จดัให้มีโครงกำรรณรงค์ประหยดัพลงังำนในองค์กร  ซึ่งบริษัทตระหนกัและค ำนึงถึง
กำรประหยดัพลงังำนโดยเร่ิมจำกภำยในองค์กร จึงได้ส่งเสริมให้พนกังำนทุกคนมีจิตส ำนึก
เร่ืองกำรประหยดัพลงังำนอยำ่งตอ่เน่ือง  นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ด ำเนินกิจกรรมและโครงกำร
ต่ำง ๆ เพ่ือช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนด้วย 
ภำยใต้กรอบกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรด้ำน CSR อำทิเช่น  กำรมอบทนุกำรศกึษำให้กับ
เดก็นกัเรียนในโรงเรียนท่ีตัง้อยู่บริเวณรอบๆ โรงงำน  เข้ำร่วมกิจกรรมวนัเด็กกบัทำงโรงเรียน
และชุมชน  โครงกำรเกษตรอินทรีย์รุ่นเยำว์ซึ่งเป็นโครงกำรน ำปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีได้จำกกำรผลิต
ก๊ำซชีวภำพของโรงงำน CBG ท่ีอ ำเภอแม่แตง มำปลกูผกัปลอดสำรพิษเพ่ือปลูกฝังให้เด็ก
เรียนรู้วิธีกำรปลูกผักแบบง่ำยๆ  โครงกำรมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้ทำงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  กิจกรรมวดัสร้ำงสุขซึ่งเป็นกำรร่วมมือกบั CSR Club จำก
สมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ maiA  กิจกรรมซ่อมแซมถนนสำธำรณะท่ี
ช ำรุดบริเวณทำงเข้ำโรงงำนเพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำสำธำรณประโยชน์ให้กับชุมชน
บริเวณใกล้เคียง เป็นต้น 
 บริษัท มีควำมมุง่มัน่ท่ีจะด ำเนินโครงกำรตำ่ง ๆ อีกหลำยโครงกำร เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกำรมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้กำรด ำเนินธุรกิจท่ีตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมหรือผลกระทบท่ีอำจเกิด
ขึน้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ำย เพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งยัง่ยืนตอ่ไปในอนำคต 

 
บริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยป้องกนักำรทจุริต เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกนัและจดักำรกบักำรทจุริตท่ีอำจจะ
เกิดขึน้หรือได้เกิดขึน้ภำยในบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรโดยยึดหลกัคณุธรรม เมตตำธรรม ควำมถกูต้อง 
และหลักกฎหมำยควบคู่กันไป   อีกทัง้บริษัทได้มีกำรเปิดช่องทำงให้ผู้ มีส่วนได้เสีย และนักลงทุนสำมำรถแจ้ง
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเบำะแสใดๆ เก่ียวกบักำรท ำผิดกฎหมำย (Whistle Blowing) ควำมถกูต้องของรำยงำน
ทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณต่อคณะกรรมกำรบริษัท ผ่ำนประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบทำง Email Address: chairman_auditcom@uac.co.th หรือเข้ำ Website ของบริษัท และ 
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Click ท่ี Icon: สง่อีเมล์ถึงประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  โดยรำยละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบำะแสจะถกูเก็บรักษำ
เป็นควำมลบั เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบำะแส 
 
นอกจำกนี ้ บริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุง่เน้นกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม และให้ควำมส ำคญัในกำรสง่เสริมและสนบัสนนุกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม ชมุชน และ
สิ่งแวดล้อมอยำ่งตอ่เน่ือง  บริษัทให้ควำมส ำคญักบัสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐำนเพ่ือเคำรพตอ่สิทธิและเสรีภำพด้วยกำร
ไมเ่ลือกปฏิบตั ิ ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ และตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ทกุประเภท  และมีกำร
ก ำหนดนโยบำยคณุภำพ ซึง่มุง่เน้นกำรจดัหำผลิตภณัฑ์ท่ีดีมีคณุภำพ สง่มอบสินค้ำถกูต้องและตรงเวลำ รวมถึงกำร
พฒันำบคุลำกรเพ่ือเพิ่มศกัยภำพในกำรแขง่ขนั โดยให้พนกังำนถือปฏิบตัอิยำ่งเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส ทัง้กำร
รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมลูทัว่ไป ตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีส ำคญัท่ีมีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ของ
บริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ ของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบน Website ของบริษัท เพ่ือให้เกิดควำมเทำ่เทียมกนัและนำ่เช่ือถือ 
 
บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้ บริหำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย โดยจัดท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ
กรรมกำรและผู้บริหำรเป็นประจ ำทกุปี และทกุครัง้ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง (ถ้ำมี) และให้เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้น ำเสนอ
รำยงำนดงักลำ่วตอ่ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบ 
 
ในสว่นของงำนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บริษัทได้มีกำรจดัตัง้หนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือให้นกัลงทนุและผู้ มีส่วน
ได้เสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลบริษัท  เน่ืองจำกกิจกรรมในเร่ืองดงักล่ำวยังมีไม่มำกนัก จึงได้มอบหมำยให้ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ กรรมกำรผู้ จดักำร ท ำหน้ำท่ีติดต่อส่ือสำรกับผู้ลงทุนสถำบนั ผู้ ถือหุ้น ผู้ ส่ือข่ำว รวมทัง้
นักวิเครำะห์ และหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และเพิ่มช่องทำงในกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลเก่ียวกับบริษัทผ่ำนทำง 
Website ของบริษัท (www.uac.co.th) หรือติดตอ่ท่ีเลขำนกุำรบริษัท หมำยเลขโทรศพัท์ +66 2936 1701 ตอ่ 118  
Email Address: sajjaporn@uac.co.th หรือ ir@uac.co.th 
 
โดยเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2557 บริษัทได้รับรำงวลับริษัทจดทะเบียนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเย่ียม (Best IR 
Award) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในงำน SET Awards ประจ ำปี 2557 จดัโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรำงวัลท่ีมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีควำมโดดเด่นด้ำนกำรด ำเนิน

mailto:sajjaporn@uac.co.th%20หรือ
mailto:ir@uac.co.th
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กิจกรรมนักลงทุนสมัพันธ์ โดยพิจำรณำจำกกำรตอบแบบสอบถำมกำรด ำเนินงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์และกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ ใช้ข้อมูล ทัง้ในด้ำนคณุภำพของข้อมลู คณุลกัษณะของผู้บริหำรและทีมงำนตอ่งำนด้ำน
นกัลงทุนสมัพนัธ์ ควำมหลำกหลำยและประสิทธิภำพของช่องทำงกำรส่ือสำร ตลอดจนนโยบำยท่ีเอือ้ต่อประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ ถือเป็นรำงวลัแหง่ควำมภำคภมูิใจของบริษัท 
 
ในปี 2557 บริษัทมีกำรประชำสมัพนัธ์ข้อมูลของบริษัทให้แก่นกัวิเครำะห์ นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้ ส่ือข่ำว ในรูปแบบ
ตำ่งๆ ดงันี ้
1. กำรเข้ำร่วมกิจกรรม Opportunity Day ท่ีจดัขึน้โดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำหรับผลประกอบกำรไตร

มำสท่ี 1 และ 2 ปี 2557 รวมถึงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม mai Forum 2014 จดัโดยตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือ
วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2557 ซึง่มีผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ เข้ำเย่ียมชมบธูของบริษัทเป็นจ ำนวนมำก  

2. นำยกิตติ ชีวะเกตุ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ นำยชัชพล ประสพโชค กรรมกำรผู้ จัดกำร ได้ให้สัมภำษณ์
รำยกำรโทรทศัน์และส่ือตำ่งๆ เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ ผลประกอบกำร และนโยบำยกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท อำทิเชน่ 

- สมัภำษณ์ผำ่นชอ่ง Money Channel รำยกำร Money Talk Weekly และ Money Talk Day 
- สมัภำษณ์ผำ่นชอ่ง E-Investor Channel รำยกำร Executive Talk 

- สมัภำษณ์ผำ่นชอ่ง ASTV  เป็นต้น 
3. ประชำสมัพนัธ์ข้อมลูและบทวิเครำะห์หลกัทรัพย์ UAC ท่ีออกในปี 2557 บน Website ของบริษัทในหวัข้อ “นกั

ลงทนุสมัพนัธ์”  กำรน ำเสนอข้อมลูและวีดีทศัน์ในกิจกรรม Opportunity Day  กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2557   

4. กำรเปิดโอกำสให้นกัวิเครำะห์ ผู้จดักำรกองทนุ จำกบริษัทหลกัทรัพย์ตำ่งๆ เข้ำมำพบผู้บริหำร อำทิเชน่   

- บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกดั 

- ธนำคำรฮอ่งกงและเซีย้งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (HSBC) 
- Leading Assets United Limited : Thai Focused Equity Fund  

- Equities First Holdings LLC. (จำกประเทศสิงคโปร์) 
 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบกำรเงินของบริษัท และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีท่ี
เหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพียงพอในงบกำรเงิน ซึ่งในกำรนี ้
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คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคมุภำยใน รวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมลูส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ   

 
บริษัทว่ำจ้ำงบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย 
ส ำหรับรอบปีบญัชี 2557 ซึ่งบริษัทดงักล่ำวเป็นผู้สอบบญัชีตัง้แตปี่ 2552 และไม่มีควำมสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสีย
กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ บริหำร ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว  มีควำมเป็นอิสระและมี
คณุสมบตัท่ีิเป็นท่ียอมรับ และได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
งบกำรเงินของบริษัทได้รับกำรรับรองโดยไมมี่เง่ือนไขจำกผู้สอบบญัชีมำโดยตลอด และบริษัทไม่มีประวตัิกำรถกูสัง่ให้
แก้ไขงบกำรเงินโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และไม่มีประวตัิกำรส่งรำยงำน
ทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำส และรำยปีลำ่ช้ำ 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีควำมหลำกหลำยทัง้ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญและ
ประสบกำรณ์เฉพำะด้ำนท่ีสำมำรถเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัท โดยไมจ่ ำกดัเพศและไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยบริษัทมหำชน  โดยเป็นผู้ มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร  รวมทัง้มีบทบำทส ำคญัใน
กำรก ำกบัดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้  ตลอดจนด ำเนินกิจกำรของ
บริษัทให้เป็นไปตำม กฎหมำย ข้อบงัคบั  และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรม  ภำยใต้
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้กำรก ำกบัดแูลให้กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
แนวทำงท่ีได้ก ำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดข้อจ ำกดั
ในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยก ำหนดให้กรรมกำรแตล่ะคนสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนได้
ไม่เกินกว่ำ 5 บริษัท เพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุในกำรท่ีกรรมกำรแตล่ะท่ำนสำมำรถอทุิศเวลำส ำหรับกำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ีได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ กรรมกำรผู้จดักำรจะต้องรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีท่ีไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืน เว้นแต่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทให้ไปด ำรง
ต ำแหนง่ดงักลำ่ว 
 
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำ 1  ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ ซึ่งจะท ำให้เกิด
กำรถ่วงดลุในกำรออกเสียงในกำรพิจำรณำเร่ืองตำ่งๆ  และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 
คน บริษัทมีนโยบำยก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้ไม่เกิน 3 วำระ วำระละ 3 ปี  ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำตอ่วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระได้หำกมีเหตอุนัควรและเป็นประโยชน์
ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
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ปัจจบุนัคณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมกำรบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 คน (โดย 3 คน 
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ) และกรรมกำรบริษัทท่ีมำจำกฝ่ำยบริหำรจ ำนวน 3  คน คือ 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผู้จดักำร และรองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน   ทัง้นี ้จ ำนวนกรรมกำร
อิสระของบริษัทเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดไว้ให้มี
กรรมกำรอิสระอยำ่งน้อยหนึง่ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
ตำมข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดไว้ว่ำในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้  กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อย 
จ ำนวนหนึง่ในสำมโดยอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบง่ออกให้เป็นสำมสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงท่ีสดุกบั
ส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้  ให้จบัสลำกว่ำ
ผู้ใด จะออกสว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง    อย่ำงไรก็ตำม  กรรมกำรผู้
ออกจำกต ำแหนง่ไปนัน้อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหนง่อีกก็ได้ 
 
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อย ประกอบด้วย  คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำร เพ่ือปฏิบตัิหน้ำท่ีเฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรับทรำบ  ซึ่งคณะกรรมกำร
ชุดย่อยดงักล่ำวมีสิทธิหน้ำท่ีตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ  ทัง้นี ้ บริษั ทมี
นโยบำยท่ีจะท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนและทบทวนผลกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยเป็นประจ ำทกุปี 
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรต้องไม่เป็นบคุคลเดียวกันกบัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  เพ่ือให้เกิด
ควำมชดัเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลและกำรบริหำรงำนประจ ำ ทัง้นี ้บริษัทได้
แบง่แยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับผู้บริหำรอย่ำงชดัเจน  และมีกำรถ่วงดลุอ ำนำจ
กำรด ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรใน
ระดบันโยบำย ขณะท่ีผู้บริหำรท ำหน้ำท่ีบริหำรงำนของบริษัทในด้ำนตำ่งๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด  
 
ทัง้นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้ นำงสำวสจัจำภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขำนกุำรบริษัทเพ่ือให้มีหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบตำมท่ีพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 ก ำหนด เพ่ือท ำหน้ำท่ีดูแลและให้
ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกบักฎเกณฑ์ และกฎหมำยตำ่งๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ปฏิบตัิ
หน้ำท่ีในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รับผิดชอบในกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท บนัทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดูแลและประสำนงำนให้มีกำร
ปฏิบตัิตำมมติของท่ีประชุมดงักล่ำว รวมทัง้ท ำหน้ำท่ีจดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรส ำคญัของบริษัท ได้แก่ ทะเบียน
กรรมกำร หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร 
หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและ
ผู้บริหำร ตลอดจนมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 
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 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
10. คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองท่ีส ำคญัเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท  เช่น 

วิสยัทศัน์และภำรกิจ กลยุทธ์ ควำมเส่ียง แผนงำน และงบประมำณ  รวมทัง้ก ำกับดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย และแผนท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  โดยจะมีกำรทบทวนและพิจำรณำวิสยัทศัน์และ
ภำรกิจของบริษัทอยำ่งน้อยทกุๆ 5 ปี หรือเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงลกัษณะธุรกิจอยำ่งมีนยัส ำคญั 

11.  

 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแบง่อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูล และกำร 
บริหำรงำนประจ ำวนัออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำรถกู
เลือกตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่ประธำนกรรมกำรไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกนักบัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็นผู้น ำและ
มีส่วนส ำคญัในกำรตดัสินใจเร่ืองนโยบำยของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ท่ีได้พิจำรณำ
และก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกับฝ่ำยจัดกำร  เป็นผู้น ำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุคนมีส่วนร่วมในกำรประชมุและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ  ตลอดจนท ำ
หน้ำท่ีประธำนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ทัง้นี  ้ ประธำนกรรมกำรไม่ได้ร่วมบริหำรงำนปกติประจ ำวนั แต่ให้กำร
สนบัสนนุและค ำแนะน ำในกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจดักำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ  ในขณะท่ี
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรรับผิดชอบเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรบริษัทภำยใต้กรอบอ ำนำจท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท  
 

 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทได้จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 
1/2553 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2553 ได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดงักล่ำว   ทัง้นี  ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นผู้พิจำรณำทบทวนนโยบำยและติดตำมผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำวเป็น
ประจ ำ และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบ   อีกทัง้บริษัทมีกำรส่ือสำรให้ทกุคนในองค์กรได้เข้ำใจถึงนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีให้ถกูต้องตรงกนั เพ่ือสง่เสริมให้ทกุคนในองค์กรปฏิบตัติำมนโยบำยท่ีก ำหนด 

 

 จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมกำรบริษัทยึดมั่นกำรด ำเนินธุรกิจท่ีถูกต้องและเป็นธรรม  และได้ก ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of 
Conduct) เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้น ำมำใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนเป็นแนวทำงกำร
ปฏิบตัิ เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ในกำรท่ีจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  
ค ำนึงถึงสงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่ำนกำรอบรมและกำรส่ือสำรภำยในองค์กรในรูปแบบต่ำงๆ  โดยจรรยำบรรณ
ดงักล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงค่ำนิยม และแนวทำงปฏิบัติงำนท่ีพนักงำนทุกคนพึงปฏิบตัิตน และปฏิบัติงำนตำมกรอบ
จรรยำบรรณท่ีก ำหนดไว้ในด้ำนตำ่งๆ ได้แก่ กำรเคำรพและปฏิบตัิตำมกฎหมำย กำรมีส่วนได้เสียและควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ กำรใช้ข้อมลูภำยในและกำรรักษำ ข้อมลูอนัเป็นควำมลบั ระบบกำรควบคมุและกำรตรวจสอบภำยใน กำร
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รับและกำรให้ของขวญั ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ทรัพย์สินทำงปัญญำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร  สิทธิ
และควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง กำรปฏิบตัติอ่ พนกังำน และควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย   

 
ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรประกำศและแจ้งให้พนกังำนทกุคนรับทรำบและยึดปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัดตัง้แตก่ำรปฐมนิเทศเม่ือเร่ิม
เข้ำท ำงำน  รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ือง  โดยจะมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิอย่ำง
สม ่ำเสมอผำ่นหนว่ยงำนตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบ 

 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ีว่ำกำรตดัสินใจใดๆ ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพ่ือผลประโยชน์สูงสดุของบริษัทเท่ำนัน้  และควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีก่อให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องทบทวนและเปิดเผยรำยกำรท่ีเป็นผลประโยชน์ท่ี
ขดักันให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว  และในกำรพิจำรณำกำรเข้ำท ำ
ธุรกรรมต่ำงๆ ก ำหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรำยกำรท่ีพิจำรณำต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ และไม่มี
อ ำนำจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ รวมถึงในกำรท ำรำยกำรให้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมโดยใช้รำคำ และเง่ือนไขเสมือนท ำ
รำยกำรกบับคุคลภำยนอก 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  และรำยกำร
ท่ีมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ ประเทศไทย รวมทัง้จะได้มีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 
(แบบ 56-1) ด้วย 
 
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ซึ่งหมำยรวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภำวะ เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำร
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททรำบและรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีซือ้ ขำย โอน หรือรับโอน รวมทัง้ห้ำมมิให้กรรมกำร  ผู้บริหำรหรือ 
หนว่ยงำนท่ีได้รับทรำบข้อมลูภำยในเปิดเผยข้อมลูภำยในแก่บคุคลภำยนอกหรือบคุคลท่ีไม่มีหน้ำท่ีเก่ียวข้อง และซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน และหลงักำรเผยแพร่ข้อมูลดงักล่ำว
อยำ่งน้อย 3 วนั ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรป้องกนัไมใ่ห้น ำข้อมลูภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ   
 

 ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรก ำกบัดแูลและกำรควบคมุภำยในทัง้ในระดบับริหำรและระดบัปฏิบตัิงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ ทัง้นี ้ระบบกำรควบคมุภำยในเป็นกลไกส ำคญัท่ีจะสร้ำงควำมมัน่ใจตอ่ฝ่ำยจดักำรในกำรช่วยลดควำม
เส่ียงทำงธุรกิจช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยมีกำรจดัสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมและบรรลุ
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เป้ำหมำยตำมท่ีตัง้ไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้ร่ัวไหล สูญหำยหรือจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบช่วยให้
รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถกูต้องน่ำเช่ือถือ ช่วยให้บคุลำกรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและ
ช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ ถือหุ้น   ดงันัน้บริษัทจึงได้ก ำหนดภำระหน้ำท่ี  อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผู้ปฏิบตัิงำนและ
ผู้บริหำรในเร่ืองตำ่งๆ ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน มีกำรควบคมุดแูลกำรใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ 
และมีกำรแบง่แยกหน้ำท่ีผู้ปฏิบตังิำน ผู้ติดตำมควบคมุและประเมินผลออกจำกกนั เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดลุและตรวจสอบ
ระหวำ่งกนัอยำ่ง เหมำะสม 
 

12. คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบกำรสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมี  
ประสิทธิภำพของระบบควบคมุภำยในท่ีฝ่ำยบริหำรจดัให้มีขึน้ รวมทัง้ได้จดัท ำและทบทวนระบบกำรควบคมุ ทัง้ด้ำนกำร 
ด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ นโยบำย และกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจน
กำรจดักำรควำมเส่ียง และยงัให้ควำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัล่วงหน้ำและรำยกำรท่ีผิดปกติ   ทัง้นี ้บริษัทได้ว่ำจ้ำง
นำงสำวอญัชนิล คมุพวกมิตร ซึ่งมีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน เป็นผู้
ตรวจสอบภำยในของบริษัท ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอเหมำะสม  
และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในดงักล่ำวมีควำมเป็นอิสระ  สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่ำงเต็มท่ี  ผู้
ตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลโดยตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ทัง้นี ้บริษัทมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอ 
โดยจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1  ครัง้ เพ่ือให้ควำมมัน่ใจว่ำระบบท่ีวำงไว้
สำมำรถด ำเนินไปได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

13.  

 การบริหารความเส่ียง 
14. คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัในด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง และเป็นผู้ รับผิดชอบก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง

ในภำพรวมทัง้องค์กร ประเมินควำมเส่ียงและบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร  เพ่ือจัดกำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี 
สำมำรถยอมรับได้ โดยได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำหน้ำท่ีบริหำรควำมเส่ียงให้มีประสิทธิภำพ
และเป็นไปตำมนโยบำยท่ีได้ก ำหนดไว้ โดยมีหลกักำรก ำหนดวำ่ หำกมีควำมเส่ียงใดท่ีจะเป็นอปุสรรคตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ
ไมใ่ห้บรรลเุป้ำหมำยตำมแผนท่ีก ำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียงเหล่ำนี  ้ โดยจดัให้มีระบบ
ควบคมุภำยในและระบบบริหำรควำมเส่ียง พร้อมกบัเปิดเผยเพื่อสง่เสริมและกระตุ้นให้ทกุคนสร้ำงวฒันธรรมกำรท ำงำน
ท่ีตระหนกัถึงควำมส ำคญัของควำมเส่ียง ท ำควำมเข้ำใจสำเหตขุองควำมเส่ียงและด ำเนินกำรแก้ไข อำทิ กำรปรับปรุง
ขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำน และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนกำรใช้เคร่ืองมือเพ่ือช่วยในกำรป้องกนัหรือลด
ควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรป้องกนัและลดควำมสญูเสียท่ีอำจจะเกิดขึน้และในทำงกลบักนั
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบดงักล่ำวข้ำงต้นจะส่งผลให้บริษัทสำมำรถได้รับประโยชน์จำกโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ท่ีจะ
สร้ำงคณุคำ่เพิ่มให้แก่องค์กรด้วย 
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 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีรับผิดชอบตอ่งบกำรเงินของบริษัท  โดยได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ี
สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และดแูลให้มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงมีคณุภำพ และถกูต้องตำมมำตรฐำนทำง
บญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีส ำคญัของบริษัทอยำ่งโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ำยบญัชีและ/หรือ 
ผู้สอบบญัชีมำประชมุร่วมกนั และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินตอ่คณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส  โดยคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท  รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน) ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
รับรองและตรวจสอบโดยบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  กำรเปิดเผย
ข้อมลูสำรสนเทศท่ีส ำคญั  ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน  ด ำเนินกำรบนพืน้ฐำนของข้อเท็จจริงอย่ำงครบถ้วน
และสม ่ำเสมอ 
 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรทุกท่ำนประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะส ำหรับกำร
ปฏิบตังิำนในแตล่ะปี โดยกำรใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร ซึ่งมีกำรแบง่หวัข้อกำรประเมินออกเป็น 6 หวัข้อ
หลกั คือ โครงสร้ำงและคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำร บทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรประชมุ
คณะกรรมกำร กำรท ำหน้ำท่ีของกรรมกำร ควำมสัมพนัธ์กับฝ่ำยจดักำร และกำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำร
พฒันำผู้บริหำร โดยจะมีกำรให้ข้อมูลเพ่ือเป็นรำยละเอียดเพิ่มเติมต่อกรรมกำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแต่ละหวัข้อ
ยอ่ย ซึง่แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรจะมีกำรทบทวนเพ่ือควำมเหมำะสมในแตล่ะปี และจะน ำผลกำรประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  โดยในปี 2557 ผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรทัง้คณะในภำพรวม เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่จดัท ำได้ดีเย่ียมและเหมำะสมท่ีสดุ มีคะแนนเฉล่ียอยู่
ในเกณฑ์ดีเย่ียม เทำ่กบัร้อยละ 96.98 
 

 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดกำรประชมุโดยปกติเป็นประจ ำทกุ 3 เดือน โดยก ำหนดตำรำงกำรประชมุไว้ล่วงหน้ำทกุปี 
และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระท่ีชดัเจน น ำส่งเอกสำรประกอบวำระกำร
ประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรประชุมเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลในเร่ืองต่ำงๆ อย่ำง
เพียงพอก่อนกำรประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตจุ ำเป็นเร่งด่วน  และมีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและจดัเก็บรวบรวม
เอกสำรรำยงำนท่ีรับรองแล้วเพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้บริษัทได้จดัท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนเสนอให้คณะกรรมกำรทรำบทุกไตรมำสเพ่ือให้คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำย
จดักำรได้อยำ่งตอ่เน่ืองและทนัตอ่เหตกุำรณ์ 
 
ในกำรประชมุ ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำร เป็นผู้ ร่วมกนัก ำหนดวำระกำร
ประชุมและพิจำรณำเร่ืองเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแตล่ะคนสำมำรถเสนอ
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เร่ืองตำ่งๆ เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุได้   และมีนโยบำยสนบัสนนุให้กรรมกำรเข้ำร่วมประชมุทกุครัง้
หรือเข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของกำรประชุมทัง้ปี เพ่ือให้กรรมกำรแตล่ะท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำให้
ควำมเห็นในวำระกำรประชมุอยำ่งเตม็ท่ี 
 
ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุมจะเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดง 
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ โดยในบำงวำระอำจมีผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้สำรสนเทศรำยละเอียด
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐำนะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทรำบนโยบำยโดยตรง  เพ่ือให้สำมำรถน ำไปปฏิบตัิ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ทัง้นี  ้ ในกำรลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำกโดยจะต้องมี
กรรมกำรอยู่ลงมติไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ส ำหรับ
กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน 
ประธำนในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้ำด   
 
กรรมกำรทกุคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรประชมุ และเอกสำรส ำคญัอ่ืนๆ  และหำกกรรมกำรอิสระ หรือ
กรรมกำรตรวจสอบมีข้อสงสยัใดๆ กรรมกำรอ่ืนๆ และฝ่ำยบริหำรของบริษัทต้องด ำเนินกำรตอบข้อสงสยัดงักล่ำวอย่ำง  
รวดเร็วและครบถ้วนเทำ่ท่ีจะเป็นไปได้ 
 
ในกรณีท่ีกรรมกำรไมเ่ห็นด้วยกบัมตท่ีิประชมุกรรมกำรสำมำรถขอให้เลขำนกุำรบริษัทบนัทึกข้อคดัค้ำนไว้ในรำยงำนกำร
ประชมุ หรือย่ืนหนงัสือแสดงกำรคดัค้ำนตอ่ประธำนกรรมกำรได้ 
 
ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทแตล่ะครัง้เลขำนกุำรบริษัทได้เข้ำร่วมกำรประชมุด้วย โดยเป็นผู้บนัทึกรำยงำนกำร
ประชมุและจดัสง่ให้คณะกรรมกำรบริษัทภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัท่ีประชมุ  และให้ประธำนกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
ลงลำยมือช่ือรับรองควำมถกูต้อง โดยจะเสนอให้ท่ีประชมุรับรองในกำรประชมุครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลู
หรือเอกสำรเก่ียวกบักำรประชมุต่ำงๆ เพ่ือสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิง โดยปกติคณะกรรมกำรบริษัทจะเข้ำร่วมกำร
ประชมุทกุคนทกุครัง้ ยกเว้นแตมี่เหตจุ ำเป็นซึ่งจะแจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ นอกจำกนี  ้คณะกรรมกำรถือ
เป็นนโยบำยให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสท่ีจะประชมุระหว่ำงกนัเองตำมควำมจ ำเป็น  เพ่ืออภิปรำยปัญหำ
ตำ่งๆ เก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยูใ่นควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรร่วมด้วย ซึ่งได้จดัให้มีกำรประชมุระหว่ำงกรรมกำรท่ี
ไม่เป็นผู้บริหำรเม่ือวนัท่ี 15 ธันวำคม 2557  และได้แจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรทรำบถึงผลกำรประชมุแล้ว ทัง้นี ้
กำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรแตล่ะทำ่นสรุปได้ดงันี ้
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 ปี 2557 
 คณะกรรมการ

บริษัท 
(5 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(4 ครัง้) 

คณะกรรมการ
บริหาร 
(7 ครัง้) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 
(4 ครัง้) 

คณะกรรมการ  
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
(3 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 
(1 ครัง้) 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันำ 5/5      
2. นำยกิตติ  ชีวะเกต ุ 5/5  7/7    
3. นำยชชัพล ประสพโชค 5/5  7/7 4/4   
4. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส 5/5  7/7   1/1 
5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ 5/5 4/4  4/4 3/3 1/1 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 5/5 4/4  4/4 3/3  
7. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ 5/5 4/4   3/3 1/1 

 

 ค่าตอบแทน 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดบัท่ีเหมำะสม  โดยค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท  และควำมสอดคล้องกบัธุรกิจ/อตุสำหกรรมเดียวกนั  รวมถึงควำมเหมำะสมกบัหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร และผู้บริหำรแตล่ะคน โดยอยูใ่นรูปของคำ่ตอบแทนกรรมกำร และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั   

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย 
ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2557 เม่ือวันท่ี 4 เมษำยน 2557 ได้มีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ โดยรำยละเอียดของค่ำตอบแทนและเง่ือนไขกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ปรำกฏในเร่ืองคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร 
บริษัทใช้ควำมระมดัระวงัในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม โดยเป็น
อตัรำท่ีแข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพ่ือท่ีจะดแูลและรักษำผู้บริหำรท่ีมีคณุภำพไว้ ผู้บริหำรท่ีได้รับมอบหมำยหน้ำท่ี
และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึน้จะได้รับคำ่ตอบแทนเพิ่มท่ีเหมำะสมกบัหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยเพิ่ม
มำกขึน้  โดยจะพิจำรณำตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ตลอดจนขอบเขตควำมรับผิดชอบ และผลงำนของผู้บริหำรแตล่ะคน   ส ำหรับกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนของประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรนัน้ บริษัทจดัให้มีกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็นประจ ำทกุปี เพ่ือใช้เป็นข้อมลู
ส ำหรับคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 
 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรผู้ เก่ียวข้องใน
ระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท เชน่ กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ ผู้บริหำร เป็น
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ต้น เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงตอ่เน่ือง (ดปูระวตัิกำรอบรมของกรรมกำรในหวัข้อ “คณะกรรมกำรบริษัท
และผู้บริหำร”) และในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรหรือกรรมกำรใหม่ บริษัทจะจดัให้มีเอกสำรและข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจดัให้มีกำรแนะน ำลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมกำรใหมโ่ดยประธำนกรรมกำร หรือ บคุคลท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำย 

 

 การก ากับดูแลการการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก ำกบัดแูลท่ีท ำให้สำมำรถควบคมุดแูลกำรจดักำรและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีกำรส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของ
บริษัทไปเป็นกรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทดงักล่ำว  โดย
คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้บุคคลท่ีจะเป็นตวัแทนของบริษัท  เพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
และ/หรือ ผู้บริหำร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำร  
ทัง้นี ้หำกเป็นกำรก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตักิ่อนกำรเสนออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพ่ือให้กำร
ก ำกับดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องตำมหลกัเกณฑ์กำร
ด ำเนินงำนของบริษัท 
 

 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส และป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัทท่ียงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณชน รวมทัง้เพ่ือหลีกเล่ียงข้อครหำเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบุคคล
ภำยใน   บริษัทจงึได้ออกระเบียบปฏิบตั ิเพ่ือให้ กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทถือปฏิบตัิ  ดงันี ้

1. กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท ต้องรักษำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท  ไม่น ำไป
เปิดเผยหรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเอง  หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม  รวมทัง้ต้องไม่
ท ำกำรซือ้ขำย โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท  และ/
หรือเข้ำท ำนิตกิรรมอนัใดโดยใช้ควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทอนัอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่
บริษัท  ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนกังำนในหน่วยงำนท่ีได้รับข้อมูลภำยในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดงักล่ ำวก่อน
เปิดเผยสูส่ำธำรณชน และจะต้องไมท่ ำกำรซือ้ขำย  โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่งระยะเวลำ 1 
เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีจะเปิดเผยสู่สำธำรณชน  และหลงักำรเปิดเผย
ข้อมลูดงักลำ่วอยำ่งน้อย 3 วนั  

ทัง้นี ้ข้อก ำหนดดังกล่ำวได้รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนของบริษัทด้วย หำกผู้ ใดฝ่ำฝืนข้อก ำหนดดงักล่ำวจะต้องถูกลงโทษทำงวินยั และ/หรือตำมกฎหมำยแล้วแต่
กรณี 
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 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษัทและบริษัทยอ่ยจำ่ยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ซึ่งเป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย  ส ำหรับรอบปีบญัชี 2557 เป็นเงินรวม 1,330,000 บำท โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

รายละเอียดการสอบบัญชี 2557 
คำ่สอบบญัชีบริษัท 920,000 
คำ่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย 250,000 
คำ่บริกำรอ่ืนๆ* 160,000 
รวมคำ่ตอบแทนทัง้สิน้ 1,330,000 

     * คำ่บริกำรอื่นๆ ประกอบด้วย คำ่เดินทำง คำ่พำหนะ คำ่เบีย้เลีย้ง และ คำ่ใช้จ่ำยเบ็ดเตลด็ เป็นต้น 
 

 บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทมีพนกังำน (ไม่รวมผู้บริหำรของบริษัท 4 ท่ำน) จ ำนวนทัง้สิน้ 114 คน ซึ่งเป็น
พนกังำนประจ ำทัง้หมด โดยสำมำรถแบง่ตำมสำยงำนได้ดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน 
ขำยและกำรตลำด (Sales & Marketing) 15 
พฒันำธุรกิจ (Business Development) 3 
โครงกำรและวิศวกร (Project & Engineer) 9 
บริหำรซพัพลำยเชน (Supply Chain Management) 7 
บญัชี (Accounting) 7 
กำรเงิน (Finance) 4 
วำงแผนกำรเงิน (Finance Planning) 2 
จดัซือ้ (Procurement) 5 
บริหำรทัว่ไปและเลขำนกุำร (Admin & Executive Secretary)  16 
ทรัพยำกรบคุคล 2 
CSR&QM 2 
โรงงำน CBG 16 
โรงงำน PPP 26 

 

 ค่าตอบแทนพนักงาน     
ในปี 2557 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนกังำนรวมเป็นเงิน 68.63 ล้ำนบำท โดยเป็นคำ่ตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่ำ
นำยหน้ำ คำ่พำหนะ เงินสะสมกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เงินสมทบประกนัสงัคม เงินสมทบซือ้หุ้นของบริษัท (EJIP) และ
อ่ืนๆ 
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 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพตัง้แตว่นัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2547 กับบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุไทยพำณิชย์ 
และเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2552 ได้เปล่ียนแปลงผู้บริหำรกองทนุส ำรองเลีย้งชีพเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ
กสิกรไทย จ ำกัด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่พนกังำน และเพ่ือจูงใจให้พนกังำนท ำงำนกับ
บริษัทในระยะยำว  
 

  ค่าตอบแทนอ่ืน 
เม่ือวนัท่ี 1 ตลุำคม 2554 บริษัทได้เร่ิมโครงกำรร่วมลงทนุระหว่ำงนำยจ้ำงและลกูจ้ำง (Employee Joint Investment 
Program : “EJIP”) ของบริษัทและบริษัทย่อย วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้ำงแรงจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน และสร้ำงควำมรู้สึก
สว่นร่วมในกำรเป็นเจ้ำของบริษัท รวมทัง้ธ ำรงรักษำพนกังำนไว้กบับริษัท อำยโุครงกำร 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 
2554 ถึงวนัท่ี  30 กนัยำยน 2557 พนกังำนท่ีจะเข้ำร่วมโครงกำรได้ต้องเป็นพนกังำนประจ ำของบริษัทและบริษัทย่อย
ท่ีมีอำยุกำรท ำงำนงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ในวันเข้ำร่วมโครงกำร และเป็นพนกังำนระดบัผู้ จดักำรแผนกขึน้ไปหรือท่ี
บริษัทเห็นวำ่มีควำมเหมำะสม แตไ่มร่วมถึงต ำแหนง่ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โดยเป็นไปตำมควำมสมคัรใจของผู้ ท่ีมี
สิทธิเข้ำร่วมโครงกำร โดยต้องจ่ำยสมทบในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทและบริษัทย่อยจ่ำย
สมทบในอัตรำร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนพนักงำนท่ีเข้ำสมทบโครงกำร ซึ่งอัตรำท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบ
ขึน้อยูก่บัอำยกุำรท ำงำนของผู้ เข้ำร่วมโครงกำรในวนัท่ีพนกังำนเข้ำร่วมโครงกำร ในแตล่ะเดือนเงินสมทบดงักล่ำวจะ
ถกูน ำไปซือ้หุ้นของบริษัท (“UAC”) ท่ีซือ้ขำยอยู่ในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี
ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดและเง่ือนไขของโครงกำรท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์แล้ว เม่ือวนัท่ี 22 กนัยำยน 2554 ทัง้นี ้พนกังำนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถทยอยขำยหุ้น UAC 
ในโครงกำรได้เม่ือครบก ำหนดเวลำ 1 ปี ตำมอตัรำสว่นท่ีก ำหนดไว้ โดยบริษัทได้มอบหมำยให้บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ 
จ ำกดั เป็นตวัแทนด ำเนินกำรในเร่ืองนี ้
 

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบำยพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถอันจะท ำให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทในกำรท่ีจะมีบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพ ท่ีจะสำมำรถสร้ำงผลงำนให้กับบริษัท โดยมีแผนกำร
ฝึกอบรมประจ ำปีทัง้ภำยในและภำยนอกเพ่ือเสริมทกัษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของพนกังำนแตล่ะระดบั  
ทัง้นี ้บริษัทได้จดักิจกรรมโครงกำรตำ่ง ๆ ให้กบัพนกังำนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนในกำรท ำกิจกรรมร่วมกนัในหมู่
พนกังำน 
- โครงกำรกิจกรรมแบดมินตนั เพ่ือส่งเสริมให้พนกังำนมีสขุภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพใน

กำรท ำงำน และเพิ่มควำมสมัพนัธ์อนัดีในกลุม่ด้วย 
- โครงกำรส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม  โดยมีกิจกรรมนอกสถำนท่ีเพ่ือส่งเสริมให้พนกังำนได้ร่วมกิจกรรมด้วยกนั 

เช่น กิจกรรมกีฬำและฉลองวนัปีใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมสำมคัคีและควำมสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหว่ำงผู้บริหำร
และกลุม่พนกังำนด้วยกนั 
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- โครงกำรกิจกรรมกำรอวยพรวันเกิด เพ่ือให้พนักงำนมีควำมใกล้ชิด และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน
ร่วมงำน ท ำให้เกิดควำมผกูพนัทัง้ตอ่เพ่ือนพนกังำนและองค์กร  

- กิจกรรมรดน ำ้ด ำหัววันสงกรำนต์  บริษัทฯ จัดให้มีประเพณีรดน ำ้ด ำหัวในวันสงกรำนต์ทุกปี เพ่ือสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งพนกังำนและผู้บริหำร 

- กิจกรรม CEO พบพนกังำนใหม่  บริษัทฯ จดัให้ CEO ได้พบปะกบัพนกังำนท่ีเพิ่งเข้ำมำท ำงำนใหม่ ทัง้นีเ้พ่ือ
สร้ำงควำมรู้สึกท่ีดีให้กบัพนกังำนท่ีเข้ำมำใหม่ และให้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของผู้บริหำรท่ีได้ให้ควำมส ำคญั
กบัพนกังำน 
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน 
 
บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลและนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี ้
บุคคลและกิจการที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 

1. บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ ำกดั
(“UAC HYDRO”)  

- UAC HYDRO เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.997 ของทนุช ำระ
แล้วของ UAC HYDRO (ผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกต ุนำยชชัพล ประสพ
โชค และ นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์  ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 0.006 และบริษัท ไฮโดร
เท็ค จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 49.997)  และ UAC HYDRO มีกรรมกำรร่วมกับ
บริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกต ุนำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส และนำยชชัพล ประสพโชค 

2. บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั 
(“บำงจำกไบโอฟเูอล”) 

- บำงจำกไบโอฟเูอลเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบำงจำกไบโอฟูเอล และบำงจำกไบโอฟูเอล  มีกรรมกำร
ร่วมกบับริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกต ุและ นำยชชัพล ประสพโชค 

3. บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 
(“HYDRO”) 

- HYDRO เป็นผู้ ร่วมลงทนุในบริษัทยอ่ยของบริษัท (UAC HYDRO) ร่วมกบับริษัท โดยถือ
หุ้นใน UAC HYDRO ร้อยละ 49.997 ของทนุช ำระแล้วของ UAC HYDRO และมีตวัแทน
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรใน UAC HYDRO 2 ทำ่น ได้แก่ นำยสลิบ สงูสว่ำง และนำยพิชยั 
คลอ่งพิทกัษ์ 

4. บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์
เชียล จ ำกดั (“K&N”) 

 
 

- บริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยนำงนิรมล ชีวะเกต ุภรรยำของนำยกิตติ ชีวะเกต ุเป็นกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจใน K&N 

- นำงนิรมล ชีวะเกต ุถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 35 

- นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส (น้องสำวของนำงนิรมล ชีวะเกต)ุ กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้
ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน K&N  ร้อยละ 10 

5.  บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที  
เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (UAC TPT) 

- UAC TPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.0094 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ UAC TPT (ผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำงสำวนิลรัตน์  จำรุ
มโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 0.0006)  และ UAC TPT มี
กรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกต ุนำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำย
ชชัพล ประสพโชค 

6. บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั 
 

- เซบิก๊ำซ ยูเอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำกดั ร้อยละ 49.00 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของเซบิก๊ำซ ยเูอซ ีและ เซบิ
ก๊ำซ ยเูอซี  มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล 
ประสพโชค 

   หมำยเหต ุบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 
7. นำงสำวชวิษศำ  ชีวะเกต ุ - นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกต ุเป็นบตุรสำวของนำยกิตติ ชีวะเกต ุด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท และเป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
นำมผกูพนับริษัท อีกทัง้เป็นถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ถือ
หุ้นในบริษัทร้อยละ 54.21 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
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บุคคลและกิจการที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ 

8. ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดัเทพประทำนพร 
วสัดภุณัฑ์ 

- กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน โดยนำยปรัชญำ ทองแท่งไทย เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจในห้ำง
หุ้นสว่นจ ำกดั เทพประทำนพร วสัดภุณัฑ์ และ UAC TPT ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท  

- นำยปรัชญำ ทองแท่งไทย เป็นหุ้นสว่นผู้จดักำร และถือหุ้นในบริษัท ทีพีที เทพประทำน
พร จ ำกัด ร้อยละ 7.1429 ทัง้นี ้บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกดั เป็นผู้ ถือหุ้น UAC 
TPT  โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของ UAC TPT   

9. ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั ภกัดีแผน่ดิน
ขอนแก่น 

- กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั โดยนำยเฮง ทองแท่งไทย เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจในห้ำงหุ้นสว่น
จ ำกดั ภกัดีแผน่ดินขอนแก่น และ UAC TPT ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

- นำยเฮง ทองแท่งไทย เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร และถือหุ้นในบริษัท ทีพีที เทพประทำนพร 
จ ำกดั ร้อยละ 28.5714 ทัง้นี ้บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกัด เป็นผู้ ถือหุ้นใน UAC 
TPT  โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของ  UAC TPT 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท)  
ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2557  
1. บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ ำกดั (UAC HYDRO) 

ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ประปำ รวมทัง้
จ ำหนำ่ยและติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

รายได้อื่น : บริษัทมีรำยได้คำ่บริกำรพืน้ท่ีใน
ส ำนกังำนรวมถึงคำ่บริกำรอื่นๆ เช่นคำ่ไฟฟ้ำ
,คำ่ถ่ำยเอกสำร, คำ่ท ำควำมสะอำด, ฯลฯ 
ตำมสญัญำ  
ยอดคงค้ำง 
ลกูหนีอ้ื่น 

0.42 
 
 
 
 

0.04 

บริษัทให้บริกำรด้ำนส ำนกังำน รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนอื่นๆ 
เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่
บริษัทย่อย โดยคิดอตัรำค่ำบริกำรอ้ำงอิงจำกต้นทุนค่ำเช่ำ
พืน้ท่ี และต้นคำ่ใช้จ่ำยเฉลีย่ของงำนบริกำรตำ่งๆ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรให้บริกำรดงักล่ำว เป็น
กำรสมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำน
กบับริษัทยอ่ย และอตัรำกำรคิดคำ่บริกำรมีควำมเหมำะสม 

2. บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั (บำงจำกไบโอ 
ฟเูอล) ประกอบธุรกิจผลติ จ ำหนำ่ย ไบโอดีเซล 

ซือ้สินค้า : บริษัทซือ้ผลติภณัฑ์กลเีซอรีน 
เพื่อสง่ออกไปจ ำหนำ่ยในตำ่งประเทศ  โดย
กำรซือ้สนิค้ำดงักลำ่ว เป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกตแิละเป็นกำรซือ้ตำมรำคำตลำด 
 
ยอดคงค้ำง 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

37.76 
 
 
 
 
 
- 

กำรท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไข
ทำงกำรค้ำโดยทัว่ไป โดยที่รำคำซือ้สินค้ำเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรซือ้สนิค้ำดงักลำ่วเป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยปกติ
ทัว่ไปของบริษัท และมีควำมสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท)  
ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2557  
3. บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) (HYDRO) 

ประกอบธุรกิจรับก่อสร้ำงและรับบริหำรจดักำร
ด้ำนงำนวศิวกรรมสิง่แวดล้อม 

รายได้จากการขาย 
บริษัทขำย FILTER โดยมีรำคำขำยตำมรำคำ
ตลำด เช่นเดยีวกบักำรขำยให้แกล่กูค้ำรำย
อื่นทัว่ไป  
ยอดคงค้ำง 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ลกูหนีอ้ื่น 
ค่าจ้างผู้รับเหมา 
สญัญำจ้ำงเหมำงำนออกแบบ,จดัหำ และ
ติดตัง้ ระบบ WASTE WATER RECYCLE 
ให้แก่ บมจ. บำงจำกปิโตรเลยีม โดยมีก ำหนด
รำคำขำยและให้บริกำรตำมรำคำตลำด 
เช่นเดียวกบักำรขำยและให้บริกำรแก่ลกูค้ำ
รำยอื่นทัว่ไป 
ยอดคงค้ำง 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

0.01 
 
 
 
- 

5.75 
4.03 

 
 
 
 

13.54 

กำรจัดท ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกัน เป็น
รำคำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นวำ่  เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท)  
ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2557  
4. บจก. เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล (K&N) 

ประกอบธุรกิจจ ำหนำ่ยปลกีผ้ำและตดัเย็บยนูิ
ฟอร์ม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : บริษัทซือ้ชุดยูนิ
ฟอร์มของ  K&N เพื่อใช้ในกิจกำร  โดยมีกำร
เทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
ยอดคงค้ำง  
เจ้ำหนีอ้ื่น 

0.03 
 
 
 

 - 

กำรจัดท ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกัน เป็น
รำคำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล 

5. บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (UAC 
TPT) ประกอบธุรกิจโรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ 

รายได้อื่น : บริษัทมีรำยได้ค่ำบริหำรกิจกำร 
และค่ำบริกำรอื่นๆ เช่นค่ำไฟฟ้ำ,ค่ำถ่ำย
เอกสำร, ค่ำท ำควำมสะอำด, ฯลฯ  ตำม
สญัญำ 
ยอดคงค้ำง 
ลกูหนีอ้ื่น 

2.46 
 
 
 
 

0.33 

บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำน
อื่นๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท ำควำมสะอำด ฯลฯ 
ให้แก่บริษัทยอ่ย โดยคิดอตัรำคำ่บริหำรจำกจ ำนวนบคุคลำกร
และสดัสว่นเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำนของ UAC TPT และต้น
คำ่ใช้จ่ำยเฉลีย่ของงำนบริกำรตำ่งๆ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรให้บริกำรดงักล่ำว เป็น
กำรสมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำน
กบับริษัทยอ่ย และอตัรำกำรคิดคำ่บริกำรมีควำมเหมำะสม  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท)  
ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2557  
6. บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั (Sebigas UAC)  

ประกอบธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ก่อสร้ำง 
โครงกำรด้ำนพลงังำน 

รายได้อื่น : บริษัทมีรำยได้ค่ำบริหำรกิจกำร 
และค่ำบริกำรอื่นๆ เช่นค่ำไฟฟ้ำ,ค่ำถ่ำย
เอกสำร, ค่ำท ำควำมสะอำด, ฯลฯ  ตำม
สญัญำ  
ยอดคงค้ำง 
ลกูหนีอ้ื่น 
 

 
ค่าจ้างผู้รับเหมา(สินทรัพย์ถาวร) 
สญัญำจ้ำงเหมำงำนออกแบบ,จดัหำ, 
ก่อสร้ำง และติดตัง้ (EPC CONTRACT) 
โรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ (แมแ่ตง2) 
ให้แก่บริษัท โดยมีก ำหนดรำคำขำยและ
ให้บริกำรตำมรำคำตลำด เช่นเดยีวกบักำร
ขำยและให้บริกำรแก่ลกูค้ำรำยอืน่ทัว่ไป 
ยอดคงค้ำง 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

2.71 
 
 
 
 

0.02 
 
 
 

120.16 
 
 
 
 
 
 

32.27 

บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำน
อื่นๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท ำควำมสะอำด ฯลฯ 
ให้แก่บริษัทยอ่ย โดยคิดอตัรำคำ่บริหำรจำกจ ำนวนบคุคลำกร
และสดัสว่นเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำนของ Sebigas UAC และ
ต้นคำ่ใช้จ่ำยเฉลีย่ของงำนบริกำรตำ่งๆ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรให้บริกำรดงักล่ำว เป็น
กำรสมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำน
กบับริษัทยอ่ย และอตัรำกำรคิดคำ่บริกำรมีควำมเหมำะสม  
 
กำรจัดท ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกัน เป็น
รำคำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นวำ่  เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท)  
ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2557  
7. นำงสำวชวิษศำ  ชีวะเกต ุ ค่าเช่าคลังสินค้า  : บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำ

คลังสินค้ำเพื่อใช้เป็นที่ เ ก็บสำรเคมี และ
อุปกรณ์เพื่อรอกำรขำย และส่งมอบให้แก่
ลกูค้ำ พืน้ท่ีเช่ำ 2,200 ตำรำงเมตร ระยะเวลำ
กำรเช่ำ 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2556 – 
31 ธันวำคม 2558 อตัรำค่ำเช่ำ ตำรำงเมตร
ละ 60 บำทต่อเดือน หรือคิดเป็นค่ำ เช่ำ
จ ำนวน 132,000 บำทต่อเดือน (บริษัท
รับผิดชอบในกำรเสยีภำษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่ำย
ร้อยละ 5 ของค่ำเช่ำแต่ละเดือน คิดเป็นค่ำ
เช่ำรวมภำษีเ งินได้หัก ณ ที่จ่ ำย เท่ำกับ 
138,947.37 บำทตอ่เดือน)  
ยอดคงค้ำง 
คำ่เช่ำคลงัสนิค้ำค้ำงจ่ำย 

1.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

บริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรจัดหำพืน้ที่เพื่อจัดเก็บสินค้ำ 
เนื่องจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจ โดยกำรท ำธุรกรรมดงักลำ่ว
เป็นไปตำมเง่ือนไข และข้อตกลง ตำมปกติโดยทัว่ไป   
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นว่ำ กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผล และมีอัตรำค่ำ เช่ ำที่ ถูกกว่ำ เมื่ อ
เปรียบเทียบกบัรำคำตลำด 
 

8. ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดัเทพประทำนพร วสัดภุณัฑ์ ค่าวัสดุก่อสร้าง : บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที 
เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด จ่ำยค่ำเสำเข็ม คอร.เสริม
เหลก็เพื่อเป็นฐำนรำกที่ดินที่ตัง้โรงงำน 
ยอดคงค้ำง 

1.78 
 
 
 

กำรจัดท ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกัน เป็น
รำคำตลำด  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท)  
ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2557  
9. ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั ภกัดีแผน่ดินขอนแก่น ค่าวัสดุก่อสร้าง : บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที 

เอ็นเนอร์ยี่  จ ำกัด จ่ำยค่ำหินคลุกเพื่อปรับ
ที่ดินท่ีตัง้โรงงำน 
ยอดคงค้ำง 

0.25 
 
 
 

กำรจัดท ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุ รกิจปกติของ
บริษัท โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกัน เป็น
รำคำตลำด  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล 

 



บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั 

UAC Global Public Company Limited 

Energy Transformation for Future 

133 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 
บริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ ด้วยควำมโปร่งใส เท่ียงธรรม และเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะจดัให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นของกำรเข้ำท ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล และควำม
เหมำะสมของรำยกำรนัน้ๆ โดยพิจำรณำจำกเง่ือนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติใน
รำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กบัรำคำท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภำยนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทจะให้บคุคลท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญ
พิเศษ เชน่ ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน ส ำนกักฎหมำย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจำกบริษัท ท ำกำรประเมิน
และให้ควำมเห็นเพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น ตำมแตก่รณี 

นอกจำกนีมี้กำรก ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผู้บริหำร หรือผู้ มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนมุตัิ
รำยกำรท่ีตนเองมีสว่นได้เสียทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อม และคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้ อก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
เก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน รวมทัง้กำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท  
 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 
              บริษัทคำดว่ำในอนำคตจะมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัอย่ำงตอ่เน่ือง เช่น รำยกำรซือ้ขำยสินค้ำ และ
รำยกำรเช่ำสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ และรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ จะยงัคงมีรำยกำรระหว่ำงกัน
เกิดขึน้อีก ซึง่เป็นไปตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจปกตหิรือสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท รำยกำรระหว่ำงกนั
ดงักล่ำวจะเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นและเพ่ือประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกำรก ำหนด
นโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน ตำมรำคำและเง่ือนไขตลำดท่ีเหมำะสม เป็นธรรม และไม่
ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ รวมทัง้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคัญ โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทจะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ และให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตสุมผล
ตอ่รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกตท่ีิเกิดขึน้ทกุไตรมำส   
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
(1) ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(1.1) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
งบกำรเงินส ำหรับปี 2555 – 2557 ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบ โดย บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ำกัด ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้แก่นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 
2982 ท ำกำรตรวจสอบบญัชีในปี 2555 และ 2556  ส ำหรับปี 2557 ผู้ สอบบญัชีได้แก่ นำงสำวสม
จินตนำ พลหิรัญรัตน์ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 5599  ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำน ก.ล.ต.ซึ่งงบกำรเงินส ำหรับปี 2555 - 2557 ผู้ สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มี
เง่ือนไขต่องบกำรเงินท่ีตรวจสอบ และมีควำมเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษัททัง้งบกำรเงินรวม และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจ ได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
ทัง้นีใ้นปี 2556 ผู้สอบบญัชี  ได้เน้นข้อมลูและเหตกุำรณ์โดยให้สงัเกตในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 
2 และ 5 ซึ่งได้อธิบำยถึงผลกระทบตอ่บริษัทฯ จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีใหม่ เน่ืองจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตัิ 
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(1.2) ตารางสรุปงบการเงนิ 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  
 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 สินทรัพย์หมุนเวียน                          

 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  27.96       3.05  64.91 
      

4.46  64.13 
      

4.15  32.45       3.18  98.77 
      

6.04  100.31 
      

5.64  

 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น  184.70     20.15  193.82 
    

13.31  200.35 
    

12.97  185.98     18.21  211.62 
    

12.95  205.50 
    

11.54  

 เงินจำ่ยลว่งหน้ำคำ่ซือ้สนิค้ำ  11.79       1.29  4.21 
      

0.29  5.14 
      

0.33  25.94       2.54  4.21 
      

0.26  5.14 
      

0.29  

 สนิค้ำคงเหลอื - สทุธิ  117.72     12.84  237.54 
    

16.32  131.42 
      

8.51  117.78     11.53  237.59 
    

14.54  131.47 
      

7.39  

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  342.17 
    

37.33  500.48 
    

34.38  401.04 
    

25.97  362.16 
    

35.46  552.19 
    

33.78  442.42 
    

24.85  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                          

  เงินลงทนุในบริษัทร่วม  111.05     12.11  111.05 
      

7.63  111.05 
      

7.19  198.78     19.46  270.04 
    

16.52  250.09 
    

14.05  

  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  5.25       0.57  40.20 
      

2.76  96.01 
      

6.22              -    
               

-              -    
               

-              -    

  ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ  424.44     46.30  797.43 
    

54.77  920.39 
    

59.60  425.21     41.64  802.77 
    

49.11  1026.72 
    

57.68  
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   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  
 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

  สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  1.36       0.15  3.58 
      

0.25  12.61 
      

0.82  2.26       0.22  4.66 
      

0.29  14.42 
      

0.81  

 เงินจำ่ยลว่งหน้ำคำ่ซือ้สนิทรัพย์ถำวร  28.59       3.12  0.77 
      

0.05  1.40 
      

0.09  28.59       2.80  0.77 
      

0.05  41.46 
      

2.33  

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น - สทุธิ  3.77       0.41  2.40 
      

0.16  1.84 
      

0.12  4.22       0.41  4.14 
      

0.25  4.94 
      

0.28  

          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  574.47 
    

62.67  955.43 
    

65.62  1143.29 
    

74.03  659.06 
    

64.54  1,082.39 
    

66.22  1,337.63 
    

75.15  

 รวมสินทรัพย์  916.65 
  

100.00  1,455.92 
  

100.00  1,544.33 
  

100.00  1021.22 
  

100.00  1,634.58 
  

100.00  1,780.05 
  

100.00  

 หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น                          

 หนีส้นิหมุนเวียน                          
  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงิน  170.65     18.62  212.59 

    
14.60  151.28 

      
9.80  170.65     16.71  212.59 

    
13.01  163.81 

      
9.20  

  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น  115.16     12.56  254.77 
    

17.50  116.06 
      

7.52  115.74     11.33  271.34 
    

16.60  161.24 
      

9.06  
 สว่นของหนีส้นิระยะยำวที่ถงึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึง่ปี  9.67       1.05  27.02 

      
1.86  119.60 

      
7.74  9.67       0.95  27.02 

      
1.65  119.60 

      
6.72  

  เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำตำมสญัญำ                  -                -    14.90       1.46  
               

-              -    
               

-              -    
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   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  
 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ภำษีเงินได้นติิบคุคลค้ำงจ่ำย   15.85       1.73  4.31 
      

0.30  0.00           -    15.85       1.55  4.31 
      

0.26  0.31 
      

0.02  

          รวมหนีส้นิหมุนเวียน  311.34 
    

33.96  498.69 
    

34.25  386.94 
    

25.06  326.82 
    

32.00  515.26 
    

31.52  444.96 
    

25.00  

 หนีส้นิไม่หมุนเวียน                          

 เงินกู้ยมืระยะยำว  42.23       4.61  130.14 
      

8.94  143.99 
      

9.32  42.23       4.13  130.14 
      

7.96  143.99 
      

8.09  

 หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน   4.36       0.48  5.12 
      

0.35  159.64 
    

10.34  4.36       0.43  5.12 
      

0.31  159.64 
      

8.97  

  หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  0.00           -    0.00           -    7.36 
      

0.48  0.00           -    0.00           -    7.36 
      

0.41  

  ประมำณกำรรือ้ถอน  0.00           -    0.00           -    30.63 
      

1.98  0.00           -    0.00           -    30.63 
      

1.72  

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  6.10       0.67  7.38 
      

0.51  8.80 
      

0.57  6.15       0.60  7.47 
      

0.46  8.80 
      

0.49  

 หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  0.00           -    9.80 
      

0.67  9.32 
      

0.60  0.00           -    9.80 
      

0.60  14.93 
      

0.84  

          รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน  52.68 
      

5.75  152.45 
    

10.47  359.73 
    

23.29  52.74 
      

5.16  152.54 
     

9.33  365.34 
    

20.52  



บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั 

UAC Global Public Company Limited 

Energy Transformation for Future 
 
 

138 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  
 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

          รวมหนีส้นิ  364.02 
    

39.71  651.13 
    

44.72  746.67 
    

48.35  379.55 
    

37.17  667.80 
    

40.85  810.30 
    

45.52  

 หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น                          

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น                          

               ทนุจดทะเบยีน  276.47     30.16  331.75 
    

22.79  331.75 
    

21.48  276.47     27.07  331.75 
    

20.30  331.75 
    

18.64  

               ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว  218.22     23.81  277.10 
    

19.03  277.11 
    

17.94  218.22     21.37  277.10 
    

16.95  277.11 
    

15.57  

               สว่นเกินมลูคำ่หุ้น  181.83     19.84  363.82 
    

24.99  364.00 
    

23.57  181.83     17.81  363.82 
    

22.26  364.00 
    

20.45  

                เงินรับลว่งหน้ำคำ่หุ้นสำมญั  0.00           -    0.09 
      

0.01  0.00           -    0.00           -    0.09 
      

0.01  0.00           -    

          ก าไรสะสม                          

 จดัสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย  17.37       1.89  20.49 
      

1.41  24.56 
      

1.59  17.37       1.70  20.49 
      

1.25  24.56 
      

1.38  

 ยงัไมไ่ด้จดัสรร  135.21     14.75  143.30 
      

9.84  131.99 
      

8.55  220.35     21.58  297.22 
    

18.18  258.12 
    

14.50  

          รวมส่วนของบริษัทใหญ่  552.63 
    

60.29  804.78 
    

55.28  797.66 
    

51.65  637.77 
    

89.52  958.71 
    

58.65  923.79 
    

51.90  

 สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ  0.00           -    0.00           -    0.00           -    3.90       0.38  8.07      0.49  45.96      2.58  
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   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  
 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

          รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  552.63 
    

60.29  804.78 
    

55.28  797.66 
    

51.65  641.67 
  

152.36  966.78 
    

59.15  969.75 
    

54.48  

 รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น  916.65 
  

100.00  1,455.92 
  

100.00  1,544.33 
  

100.00  1,021.22 
  

189.52  1,634.58 
  

100.00  1,780.05 
  

100.00  
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   งบการเงนิเฉพาะกิจการ   งบการเงนิรวม  

 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  
  ล้าน
บาท   ร้อยละ   

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 รำยได้จำกกำรขำย  811.82     98.90  903.85 97.73 983.07 90.09 811.82     98.91  977.93     98.77  992.63     98.13  

 รำยได้อื่น :-                          

      รำยได้เงินปันผล  0.00           -    8.44 0.91 86.98 7.97 
               

-     -  
               

-              -    
               

-              -    

      อื่นๆ  9.06       1.10  12.54 1.36 21.17 1.94 8.91       1.09  12.22       1.23  18.95       1.87  

 รวมรายได้  820.88 
  

100.00  924.84 100.00 1091.22 100.00 820.72 
  

100.00  990.15 
  

100.00  1011.58 
  

100.00  

 ต้นทนุขำย  -617.67 
   

(75.25) -733.56 (79.32) -866.93 -79.45 
-

617.67 
   

(75.26) -804.49 
   

(81.25) -876.07 
   

(86.60) 

 คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย  -27.26 
     

(3.32) -32.07 (3.47) -31.95 -2.93 -27.26 
     

(3.32) -32.07 
     

(3.24) -31.95 
     

(3.16) 

 คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร  -58.19 
     

(7.09) -78.64 (8.50) -87.77 -8.04 -61.17 
     

(7.45) -82.49 
     

(8.33) -91.87 
     

(9.08) 

 รวมค่าใช้จ่าย  -703.12 
   

(85.65) -844.27 (91.29) -986.65 -90.42 
-

706.11 
   

(86.03) -919.06 
   

(92.82) -999.89 
   

(98.84) 

 ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้  117.76 
    

14.35  80.57 8.71 104.57 9.58 114.62 
    

13.97  71.10       7.18  11.69       1.16  

 ต้นทนุทำงกำรเงิน  -2.74 
     

(0.33) -3.74 (0.40) -25.00 -2.29 -2.74 
     

(0.33) -3.75 
     

(0.38) -25.06 
     

(2.48) 
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   งบการเงนิเฉพาะกิจการ   งบการเงนิรวม  

 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  
  ล้าน
บาท   ร้อยละ   

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 ล้าน
บาท   ร้อยละ  

 สว่นแบง่ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม   
               

-              -    
               

-    0.00  
               

-    0.00 30.31       3.69  77.75       7.85  62.13       6.14  

 ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  115.02 
    

14.01  76.82 8.31 79.57 7.29 142.19 
    

17.32  145.09 
    

14.65  48.76 
      

4.82  

 ภำษีเงินได้  -27.06 
     

(3.30) -14.42 (1.56) 1.87 0.17 -26.49 
     

(3.23) -14.23 
     

(1.44) 2.29       0.23  

 ก าไรสุทธิ  87.97 
    

10.72  62.41 6.75 81.44 7.46 115.70 
    

14.10  130.86 
    

13.22  51.04 
      

5.05  

 ก ำไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  87.97     10.72  62.41 6.75 81.44 7.46 116.96     14.25  131.19     13.25  53.65       5.30  

 สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ  
               

-              -    
               

-             -     
               

-    0.00 -1.26 0.00 -0.33 
     

(0.03) -2.60 
     

(0.26) 
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งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ  งบการเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน             
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 115.02 76.82 79.57 142.19 145.09 48.76 

รายการปรับปรุง             
คำ่เส่ือมรำคำ 3.30 9.06 53.75 3.66 9.43 54.31 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 0.72 -1.77 -0.48 0.72 -1.77 -0.44 
ขำดทนุจำกกำรปรับลดมลูคำ่สินค้ำ
คงเหลือ  

                      
-    

                      
-    0.05 

                      
-    

                      
-    0.05 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
                      

-    
                      

-    
                      

-    -30.31 
                      

-    
                      

-    
 สว่นแบง่ผล(ก ำไร)ขำดทนุจำกเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    -77.75 -62.13 

(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรัพย์
ถำวร  -0.48 0.02 -0.10 -0.48 0.02 -0.10 

รำยได้เงินอดุหนนุรอกำรตดับญัชี 
                      

-    
                      

-    -0.48 
                      

-    
                      

-    -0.48 
คำ่ใช้จำ่ยล่วงหน้ำตดับญัชี  1.09 2.08 1.84 1.09 2.29 2.00 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 0.40 1.28 1.42 0.46 1.32 1.33 

รำยได้เงินปันผล 
                      

-    -8.44 -86.98 
                      

-    
                      

-    
                      

-    
คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้จำ่ย 1.53 2.87 24.19 1.53 2.87 24.21 
  121.59 81.93 72.78 118.86 81.51 67.50 
 การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง              
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น -75.74 -4.04 23.33 -76.91 -35.66 35.82 
สินค้ำคงเหลือ -25.64 -119.82 106.07 -25.64 -119.82 106.07 
 เงินจำ่ยลว่งหน้ำคำ่ซือ้สินค้ำ -5.82 7.58 -0.93 -19.98 7.58 -0.93 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.10 1.10 0.29 0.10 1.08 0.22 
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งบกระแสเงินสด 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ  งบการเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)              
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น -9.51 148.96 -123.93 -9.02 179.11 -139.02 

เงินรับลว่งหน้ำคำ่ขำยสินค้ำ 
                      

-    
                      

-    
                      

-    14.90 
                      

-    
                      

-    

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน  
                      

-    9.80 
                      

-    
                      

-    9.80 5.61 
เงนิสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 4.98 125.50 77.61 2.32 123.59 75.28 
เงินสดจำ่ยดอกเบีย้จำ่ย -2.41 -8.84 -25.64 -2.41 -8.84 -25.66 
เงินสดจำ่ยภำษีเงินได้ -22.15 -28.17 -5.42 -22.60 -29.45 -5.75 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรม
ด าเนินงาน -19.58 88.49 46.56 -22.70 85.30 43.88 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน             

เงินลงทนุชัว่ครำวลดลง 28.02 
                      

-    
                      

-    28.02 
                      

-    
                      

-    

เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ำ้ประกนัเพิ่มขึน้ 12.56 
                      

-    
                      

-    12.56 
                      

-    
                      

-    

เงินลงทนุในบริษัทร่วม(เพิ่มขึน้)ลดลง 0.00 
                      

-    
                      

-    0.00 -1.96 -4.90 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ถำวร 0.48 0.0010 0.10 0.48 0.00 0.10 

เงินสดรับเงินปันผลจำกบริษัทร่วม 
                      

-    8.44 56.98 0.00 8.44 56.98 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ -0.25 -34.95 -55.81 0.00 0.00 -0.95 
เงินสดจำ่ยซือ้สินทรัพย์ถำวร  -365.40 -356.33 -160.19 -365.41 -361.27 -258.40 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรม
ลงทุน -324.59 -382.83 -158.91 -324.35 -354.78 -207.16 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ             
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) 153.79 38.20 -61.25 153.79 38.20 -48.49 
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งบกระแสเงินสด 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ  งบการเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

เงินกู้ ยืมระยะยำวเพิ่มขึน้ 49.94 104.24 34.36 49.94 104.24 34.36 
เงินสดจำ่ยหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน -1.00 -2.41 -73.42 -1.00 -2.41 -73.42 

เงินสดรับจำกกำรท ำสญัญำเชำ่กำรเงิน 
                      

-    
                      

-    300.00 
                      

-    
                      

-    300.00 
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทนุ 118.41 193.76 0.00 118.41 193.76 0.00 
เงินสดรับจำกสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ ำนำจ
ควบคมุ 

                      
-    

                      
-    

                      
-    5.00 4.50 40.49 

เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมญั 

                      
-    0.09 0.11 

                      
-    0.09 0.11 

 เงินปันผลจำ่ย -17.25 -5.12 -88.67 -17.25 -5.12 -88.67 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรม
จัดหาเงนิ 303.90 328.76 111.12 308.90 333.26 164.37 
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำ
แลกเปล่ียนส ำหรับเงินสดและรำยกำร
เทียบเทำ่เงินสด 

                      
-    2.53 0.46 

                      
-    2.53 0.46 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้
(ลดลง)  -40.27 36.95 -0.78 -38.15 66.31 1.54 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 68.23 27.96 64.91 70.60 32.45 98.77 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม  27.96 64.91 64.13 32.45 98.77 100.31 
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(1.3) อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

  งบเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

  
ปี 

2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 
ปี 

2556 
ปี 

2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)             

อตัรำสว่นสภำพคล่อง (เทำ่)   1.10 1.00 1.04 1.11 1.07 0.99 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเร็ว (เทำ่) 0.72 0.53 0.70 0.75 0.61 0.70 

อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงินสด (เทำ่)  -0.10 0.22 0.11 -0.11 0.20 0.02 

อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่)   6.31 6.69 8.08 6.31 7.18 8.09 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 57.04 53.84 44.56 57.04 50.13 44.52 

อตัรำสว่นหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ (เทำ่) 6.70 6.99 7.47 6.66 7.66 7.54 

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉล่ีย (วนั) 53.71 51.53 48.20 54.05 47.01 47.72 

อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้(เทำ่) 14.04 6.41 7.11 14.04 6.57 7.54 

ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 25.64 56.15 50.63 25.64 54.78 47.72 

Cash Cycle (วนั) 85.11 49.22 42.13 85.45 42.37 44.52 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability Ratio)             

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 23.92 18.84 11.81 23.92 17.74 11.74 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 13.39 6.59 -0.36 13.02 6.02 -0.73 

อตัรำสว่นเงินสดตอ่ก ำไร (%) 
-

18.01 148.52 -1,301.35 -21.47 144.88 
-

604.00 

อตัรำก ำไรสทุธิ (%)  10.72 6.75 7.46 14.25 13.25 5.05 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)   ROE 19.24 9.20 10.17 21.89 16.29 5.27 
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  งบเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

  
ปี 

2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 
ปี 

2556 
ปี 

2557 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (Efficiency Ratio)             

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)  ROA 12.76 
             

5.26  
             

5.43  15.05 9.86 2.99 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%)  ROFA 40.59 11.70 14.69 52.99 41.44 10.26 

อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เทำ่) 1.19 0.78 0.18 1.07 0.75 0.15 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
(Financial policy Ratio)             

อตัรำสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่ำ)  D/E 0.66 0.81 0.94 0.59 0.69 0.84 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 3.73 28.49 2.94 2.39 27.51 2.84 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO - DSCR (เท่ำ) 34.54 7.16 1.06 42.50 13.23 0.74 

อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (%) 60.88 149.56 49.75 - - - 
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(2) ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหนำ่ย สำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจ

และผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มัน โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มันหล่อล่ืน  โรงงำนโพลิเมอร์และ
พลำสตกิ โรงงำนอตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์โรงไฟฟ้ำกำรจ ำหน่ำยให้บริกำรรับเหมำและติดตัง้ระบบสำธำรณูปโภค  
กำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรตลำดกำรลงทนุโครงกำรด้ำนพลงังำนทดแทนและพลงังำน
ทำงเลือกเป็นต้น  และในส่วนของบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 1) รับจ้ำงผลิตน ำ้ประปำ เพ่ือใช้ในอุตสำหกรรม 
และใช้ในกำรบริโภค รวมทัง้จ ำหนำ่ยและติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  2) ผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพเ พ่ือใช้
ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำกำรขนส่งคมนำคมและอตุสำหกรรมทัว่ไป (ยงัไม่มีรำยได้)   และ 3) ผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำและพลงังำนทดแทน  
 งบกำรเงินรวม ในปี 2557 รำยได้ประมำณร้อยละ 62.88  ของรำยได้รวมมำจำกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ 
Energy and Petroleum รองมำเป็นสินค้ำในกลุ่มอตุสำหกรรม (Industrial )มีสดัส่วนเป็นร้อยละ 16.61,กำร
ให้บริกำรรับเหมำและติดตัง้ระบบ  ,ผลิตภัณฑ์อ่ืน  รำยได้บริกำร   ซึ่งมีสัดส่วนกำรขำยใกล้เคียงกันท่ีร้อยละ      
2.5 -4.39 ของรำยได้รวม รำยได้อ่ืนๆ ร้อยละ 1.76  ส ำหรับรำยได้จำกโรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพอัด และ 
โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม มีรำยได้ร้อยละ 0.10 และ 1.65 ของรำยได้รวมตำมล ำดบั โดยโรงงำนทัง้สอง
แหง่ยงัผลิตได้ยงัไมเ่ตม็ก ำลงักำรผลิต  ส ำหรับรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำของบริษัทย่อยซึ่งเร่ิมรับรู้รำยได้ในเดือน
สิงหำคม 2557มีรำยได้ร้อยละ 0.06 ของรำยได้รวม  กำรรับรู้รำยได้จำกส่วนแบง่ผลก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัท
ร่วม เป็นร้อยละ 5.79 ของรำยได้รวม   

ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ปี 2557 บริษัทมีก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี จ ำนวน 81.44 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ จำกปี 2556  ร้อยละ 30.50 สำเหตเุน่ืองจำก บริษัทได้รับเงินปันผลจำกบริษัทร่วม จ ำนวน 86.98 ล้ำน 
ซึง่เพิ่มขึน้จำกปี 2556 ร้อยละ 78.54  ซึง่บนัทกึเป็นรำยได้อ่ืนๆ ของกิจกำร 

งบกำรเงินรวมปี 2557 บริษัทมีก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี จ ำนวน 51.04 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2556 เป็น
ร้อยละ 60.99  เน่ืองจำกบริษัทมีต้นทุนขำยปี 2557 เป็นร้อยละ 88.26 เพิ่มขึน้จำกปี 2556 ท่ีมี ร้อยละ 82.26 
ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรและต้นทนุทำงกำรเงิน ปี 2556 และ 2557 
เป็นร้อยละ 12.10 และ 15.00 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั แต่บริษัทยังสำมำรถเพิ่มยอด
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกปี 2556 เป็นจ ำนวน 14.69 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นสดัส่วนของกำรเพิ่มขึน้เป็นร้อย
ละ 1.50 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึ่งรำยได้ดงักล่ำวได้รวมรำยได้จำกบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค 
จ ำกดั และ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั และในปี 2557 บริษัท ได้รับรู้ส่วนแบง่ผลก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม เป็นจ ำนวน 62.13 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจำกปี 2556 จ ำนวน 15.62 ล้ำนบำท 
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ผลการด าเนินงาน (เฉพาะกิจการ) 
รายได้จากการขาย                    (หน่วย :ล้านบาท) 
 ประเภทของรายได้  2555 2556 2557 

   จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการขาย             

1.   ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั
พลงังำนและปิโตรเลียม (Energy& Petro) 

    
460.54  

       
56.10  

     
517.41  

       
55.95  

       
675.09  

       
61.87  

2.  ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม 
(Industrial)   

    
242.58  

       
29.55  

     
197.06  

       
21.31  

       
178.31  

       
16.34  

3.  ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ1/      31.58  

        
3.85  

       
64.54  

        
6.98  

        
45.85  

        
4.20  

4.  กำรให้บริกำร      64.60  

        
7.87  

       
47.82  

        
5.17  

        
47.13  

        
4.32  

5.  บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และตดิตัง้ 2/      12.52  

        
1.53  

       
76.72  

        
8.30  

       
17.96  

        
1.65  

6.  รำยได้โรงงำนผลิตก๊ำชชีวภำพ           -    

            
-    

         
0.30  

        
0.03  

          
1.04  

        
0.10  

7.  รำยได้โรงงำนผลิตผลิตภณัท์
ปิโตรเลียม           -    

            
-                -    

            
-    

        
17.69  

        
1.62  

รายได้จากการขายและบริการรวม 
    

811.82  

       
98.90  

     
903.85  

       
97.73  

     
983.07  

       
90.09  

รำยได้อ่ืน 3/ 
       

9.06  

        
1.10  

       
12.54  

        
1.36  

       
21.17  

        
1.94  

รำยได้เงินปันผลรับ           -    

            
-    

         
8.44  

        
0.91  

       
86.98  

        
7.97  

          รวมรายได้ทัง้สิน้ 
    

820.88  

     
100.00  

     
924.83  

     
100.00  

   
1,091.22  

     
100.00  

หมำยเหตุ 
 1/ รำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์อื่นๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรสง่ออกสนิค้ำประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ 
2/ รำยได้คำ่บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ ปี 2555 ได้จดักลุม่ประเภทรำยได้ใหม ่ โดยแยกรำยได้ดงักลำ่วออกจำก รำยได้ใน 
   ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัพลงังำนและปิโตรเลยีม 
3/ รำยได้อื่น ได้แก่ คำ่นำยหน้ำขำยสนิค้ำและบริกำร ดอกเบีย้รับ ก ำไรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ 
   และอื่นๆ 
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ในปี 2557 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร มีจ ำนวน 983.07 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้จำกปี 2556 จ ำนวน 79.22 
ล้ำนบำทอันเน่ืองจำกกำรกำรเพิ่มขึน้ในส่วนของยอดขำยของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy and Petroleum 
เพิ่มขึน้จ ำนวน 157.68 ล้ำนบำท ซึง่เป็นสว่นของสำรเร่งปฏิกิริยำและในส่วนของอปุกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตก๊ำช
ธรรมชำติ  ส ำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรม กลุ่มผลิตภณัฑ์อ่ืน ลดลง 18.75 และ 18.69 ล้ำนบำทตำมล ำดบั 
กำรบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและ ติดตัง้ลดลง 58.76 ล้ำนบำท กลุ่มกำรให้บริกำรลดลง 0.69 ล้ำนบำท ทัง้นีเ้น่ืองจำก
ตลำดมีกำรแข่งขนักนัอย่ำงสงูในกลุ่มอตุสำหกรรม ในปี 2557 โรงงำนผลิตก๊ำชชีวภำพอดัรับรู้รำยได้ 1.04 ล้ำนบำท  
โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมรับรู้รำยได้ 17.69 ล้ำนบำท ทัง้นีโ้รงงำนทัง้สองแห่งยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้นกำรผลิต จึง
ยงัไมไ่ด้ผลิตเตม็ก ำลงักำรผลิต 

และในส่วนของรำยได้อ่ืน เพิ่มขึน้จำกปีก่อนจ ำนวน 87.16 ล้ำนบำท ประกอบด้วยมีรำยได้เ งินปันผลรับ 86.98 
ล้ำนบำทเพิ่มขึน้จำกปีก่อน 78.54 ล้ำนบำท และอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ 8.63 ล้ำนบำท ส่งผลให้รำยได้รวมของกิจกำรในปี 
2557 มีจ ำนวน 1,091.22  ล้ำนบำท ซึง่เพิ่มขึน้ จำกปี 2556  เป็นจ ำนวน 166.39 ล้ำนบำท 

ต้นทุนขาย 
ต้นทุนขำยปี 2556-2557 มีจ ำนวน 733.56 ล้ำนบำท และ 866.93 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.16 และ 

88.19  ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั กำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุขำยเป็นไปตำมกำรเพิ่มขึน้ของยอดขำย
ในชว่งดงักลำ่ว และมีต้นทนุเพิ่มในรูปของคำ่เส่ือมรำคำส ำหรับโรงงำน ทัง้สองแห่งของกิจกำรต้นทนุขำยเพิ่มขึน้จำก
ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 18.18 ส่งผลให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2557 เท่ำกบัร้อยละ 11.81 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2556 
ท่ีมีเทำ่กบัร้อยละ 18.84 

ค่าใช้จ่าย 
คำ่ใช้จ่ำยรวมของบริษัทในปี 2556-2557 มีจ ำนวน 114.45 ล้ำนบำท และ 144.72 ล้ำนบำทคิดเป็นสดัส่วนต่อ

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเท่ำกับร้อยละ 12.66 และ 14.72 ตำมล ำดบั ซึ่งเป็นสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้อนัเน่ืองมำจำก
กำรขยำยกิจกำร 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2556-2557 จ ำนวน 32.07 ล้ำนบำท และ 31.95 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
3.55 และ 3.25 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรตำมล ำดบั  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ในปี 2556-2557 มีจ ำนวน 78.64 ล้ำนบำท และ 87.77 ล้ำนบำท และคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 8.70 และ 8.93 ของรำยได้จำกำรขำยและบริกำรตำมล ำดบั  กำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยดงักล่ำวคิดเป็นร้อยละ 
11.61 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2557 ประกอบด้วย คำ่ใช้จ่ำยส่วนบริหำร
ส ำนกังำน ส่วนของผู้บริหำร และค่ำตอบแทนกรรมกำรอิสระ มีจ ำนวน 58.39 ล้ำนบำท 11.95 ล้ำนบำท และ 2.41 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และ มีคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรของโรงงำนทัง้สองแหง่มีจ ำนวน 15.02 ล้ำนบำท 

ต้นทุนทำงกำรเงินส ำหรับปี 2556-2557 มีจ ำนวน 3.74 ล้ำนบำท และ 25 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
0.41 และ 2.54 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั โดยต้นทุนทำงกำรเงินท่ีเพิ่มขึน้ 21.26 ล้ำนบำทนัน้
เป็นต้นทนุจำกกำรกู้ ยืมเพ่ือใช้ส ำหรับโรงงำน และเป็นทนุหมนุเวียนในกิจกำร 
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ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 
บริษัทมีก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ในปี 2556-2557 เท่ำกบั 80.57 ล้ำนบำท และ 104.57 ล้ำน

บำท เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 24 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัทมีรำยได้อ่ืนเพิ่มขึน้ 
ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม(ในงบการเงนิรวม) 
ในปี 2556-2557 บริษัทมีส่วนแบง่ผลก ำไร(ขำดทนุ)รวม จำกเงินลงทนุในบริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัดและ

บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ ำกัด ซึ่งบริษัทได้รับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน) ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น เป็นจ ำนวน 77.75 ล้ำนบำท 
และ 62.13 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ก าไรสุทธิ 
ก ำไรสทุธิของบริษัทในปี 2556-2557 (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) มีจ ำนวน 62.41 ล้ำนบำท และ 81.44  ล้ำน

บำท  เพิ่มขึน้จ ำนวน 19.04 ล้ำนบำท และคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 6.90 และ ร้อยละ 8.28 ของรำยได้
จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร ตำมล ำดบั 

อยำ่งไรก็ตำมหำกพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมในปี 2556-2557 บริษัทมีก ำไรสทุธิจ ำนวน 130.86 ล้ำนบำท และ 
51.04 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 13.38 และร้อยละ 5.14 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและ
บริกำร ตำมล ำดบั  

ฐานะการเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557  สินทรัพย์รวมของบริษัทตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 1,544.33 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึน้จำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 88.42 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.07 โดยมีสำเหตดุงันี ้ 

 สินทรัพย์หมนุเวียนลดลง 99.44 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.87 ส่วนใหญ่มำจำก สินค้ำคงเหลือลดลง 106.12  
ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จ ำนวน 6.53  ล้ำนบำท ส่วนของ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  เงิน
จำ่ยลว่งหน้ำคำ่จ้ำงและซือ้สินค้ำรวมเพิ่มขึน้จ ำนวน 0.15 ล้ำนบำท 

  ลกูหนีก้ำรค้ำ 

 
ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 

 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ลูกหนียั้งไม่ครบก าหนดช าระ 93,362,095.49 79.39 98,053,662.42 77.96 

ลูกหนีเ้กินก าหนดช าระ 
 

   
-  น้อยกวำ่ 3 เดือน 21,385,085.87 18.18 22,049,959.36 17.53 
-  มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 697,200.00 0.59 1,012,600.00 0.81 
-  มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 130,189.71 0.11 2,327,261.40 1.85 
-  มำกกวำ่ 12 เดือน ขึน้ไป 2,026,970.15 1.72 2,334,342.13 1.86 
รวม 117,601,541.22 100.00 125,777,825.31 100.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ลกูหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 125.78 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2556  จ ำนวน 8.18 ล้ำนบำท  
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 สินค้าคงเหลือ 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 สินค้ำคงเหลือมีจ ำนวน 131.42 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2556 จ ำนวน 106.12 ล้ำน

บำท  ซึ่งส่วนใหญ่ มำจำกกำรลดลงของสินค้ำระหว่ำงทำงจ ำนวน  109.82 ล้ำนบำท และในส่วนอ่ืนเพิ่มสทุธิ 3.70 
ล้ำนบำท  

    กำรตัง้ส ำรองคำ่เผ่ือสินค้ำส ำเร็จรูปเส่ือมสภำพบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเม่ือสินค้ำไม่หมนุเวียนเป็นเวลำนำน 
และเม่ือน ำส่งสินค้ำตรวจสอบสภำพ  / คณุสมบตัิตำ่งๆ ไม่ผ่ำนตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด บริษัทก็จะท ำกำรตัง้ส ำรอง
คำ่เผ่ือสินค้ำส ำเร็จรูปเส่ือมสภำพรำยละเอียดสินค้ำคงเหลือมีดงันี ้

 
ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินค้ำส ำเร็จรูป 114.51 48.21 117.65 89.52  

วสัดสุิน้เปลือง 1.04 0.44 1.64 1.25  
สินค้ำระหวำ่งทำง 122.72 51.66 12.90 9.81  
รวม 238.27 100.31 132.19 100.59  
หกัคำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่สินค้ำส ำเร็จรูป (0.73) (0.31) (0.78) (0.59) 
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 237.54 100.00 131.42 100.00  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 187.86 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.66 ของสินทรัพย์รวม  ส่วนใหญ่มำจำกกำร
เพิ่มขึน้ในส่วนของท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  จ ำนวน 122.96 ล้ำนบำท เงินลงทุนในบริษัทย่อย เพิ่มขึน้ 55.81 ล้ำน
บำทและมีกำรเพิ่มขึน้ของ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 9.02 ล้ำนบำท ในส่วนของเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้
สินทรัพย์ถำวรและอ่ืนๆ เพิ่มขึน้  จ ำนวน 0.06 ล้ำนบำท 

 หนีส้ินรวม ณ  วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีจ ำนวน 746.67 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 
จ ำนวน 95.54  ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.67  ประกอบไปด้วยในส่วนของหนี ส้ินหมนุเวียนลดลง 111.75 ล้ำน
บำท  ในขณะท่ีสว่นของหนีส้ินไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้ 207.29 ล้ำนบำท  

 ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557  มีจ ำนวน 797.66 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2556 จ ำนวน  7.12  ล้ำนบำท โดยในสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 ประกอบด้วยทนุหุ้นสำมญัท่ีช ำระแล้ว 277.11 ล้ำน
บำท สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 364 ล้ำนบำท โดยในสว่นของก ำไรสะสมในปีมีกำรเปล่ียนแปลง ดงันี ้ 

กำรรับรู้ในส่วนก ำไรส ำหรับงวด 81.44 ล้ำนบำท จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสำมญั 88.67 ล้ำนบำท 
และส ำรองตำมกฎหมำย 4.07 ล้ำนบำท สง่ผลให้มีก ำไรสะสมปลำยงวดท่ีจดัสรรแล้วจ ำนวน 24.56 ล้ำนบำท และยงั
ไมไ่ด้จดัสรรจ ำนวน 131.99 ล้ำนบำท 
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สภาพคล่อง 

         หนว่ย : ล้ำนบำท 

 
ปี 2556 ปี 2557 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนได้มำ (ใช้ไป)            88.49  46.56 
เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมกำรลงทนุได้มำ (ใช้ไป) (382.83) (158.91) 
เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมจดัหำเงินได้มำ (ใช้ไป) 328.76  111.12  
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรับเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2.53 0.45 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) 36.95  (0.78) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 27.96  64.91 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 64.90 64.13 

ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มำในกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 46.56 ล้ำนบำท มำจำกผลก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน โดยมีก ำไรก่อนภำษีเงินได้จ ำนวน 79.57  ล้ำนบำทปรับปรุงรำยกำร และกำรเปล่ียนแปลงในส่วน
สินทรัพย์ด ำเนินงำนเชน่ สว่นของลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นลดลง 23.33 ล้ำนบำทสินค้ำคงเหลือลดลง 106.07 ล้ำน
บำท และหนีส้ินด ำเนินงำน เชน่ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นลดลง 123.93  ล้ำนบำท  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทนุ จ ำนวน 158.91 ล้ำนบำท ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปกำรจ่ำยซือ้สินทรัพย์
ถำวรจ ำนวน 160.19 ล้ำนบำท และเงินลงทนุในบริษัทย่อย จ ำนวน 55.81 ล้ำนบำท และรับเงินสดปันผลจำกบริษัท
ร่วม 56.98 ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิได้มำในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 111.12 ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำก เงินสดรับจำกกำรท ำสญัญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน จ ำนวน 300 ล้ำนบำท    เงินกู้ ยืมระยะยำวเพิ่มขึน้ 34.56 ล้ำนบำท  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะ
สัน้จำกสถำบนักำรเงินลดลง 61.25  ล้ำนบำท  และ ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ำยปันผลจ ำนวน 88.67  ล้ำนบำท ท ำให้เงิน
สด ณ วนัสิน้ปี 2557 มีจ ำนวน  64.13 ล้ำนบำท 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
ในปี 2556-2557 บริษัทมีสภำพคล่องท่ีเพิ่มขึน้โดยมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.00 เท่ำ และ 1.04  เท่ำ 

ตำมล ำดบั  อนัเป็นผลมำจำกกำรสินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินค้ำคงเหลือมีควำมคล่องตวั ในขณะท่ีส่วนของหนีส้ิน
หมนุเวียนท่ีลดลง จำก เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

ในปี 2556-2557 วงจรเงินสดเท่ำกับ 49.22 วนั และ 42.13 วนั ตำมล ำดบัลดลงจำกปี 2556 เน่ืองจำกบริษัทมี
ระยะเวลำเก็บเฉล่ียในปี 2557 จ ำนวน 44.56 วนั ลดลงจำกปี 2556 ท่ีมีจ ำนวน  53.84  วนั  ระยะเวลำขำยสินค้ำ
เฉล่ียในปี 2557  จ ำนวน 48.20  วนั  ลดลงจำกปี 2556 ท่ีมีจ ำนวน 51.53 วนั และขณะเดียวกนัระยะเวลำกำรช ำระ
หนีเ้ฉล่ียในปี 2557 มีจ ำนวน  50.63 วนั ลดลงจำกปี 2556 ท่ีมีจ ำนวน 56.15 วนั 
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
ณ สิน้ปี 2556-2557 บริษัทมีอตัรำสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทำ่กบั 0.81 เท่ำ และ 0.94 เท่ำ ตำมล ำดบั 

กำรเพิ่มขึน้ของอตัรำส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 เป็นผลมำจำกบริษัทมีส่วนของหนีส้ินหมุนเวียน เพ่ือ
ด ำเนินกิจกำรท่ีเพิ่มขึน้ และมีเงินกู้ ยืมระยะยำวส ำหรับใช้ลงทนุในกิจกำรท่ีบริษัทได้ขยำยกำรลงทุนท่ีเพิ่มขึน้จำกปี
ก่อน  ขณะท่ีในส่วนของผู้ ถือหุ้นก็มีสดัส่วนท่ีลดลง เน่ืองจำกกำรมำจำก มีกำรจ่ำยเงินปันผล และกำรกันเงินส ำรอง
ตำมกฎหมำย เม่ือเปรียบเทียบหนีส้ินรวมกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นก็ยงัคงท ำให้อตัรำสว่นดงักลำ่วสงูขึน้ 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ในปี 2556-2557 บริษัทจ่ำยคำ่ตอบแทนให้กบัผู้สอบบญัชี ส ำหรับคำ่ตรวจสอบบญัชีจ ำนวน 920,000.00 บำท 

และ 920,000.00 บำท ตำมล ำดบั โดยไมมี่กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนอ่ืนๆ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

งบกำรเงินของบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ท่ีน ำมำจดัท ำงบกำรเงินได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีไทย ภำยใต้พระรำชบญัญัติกำรบญัชี พ.ศ. 2543 รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีท่ีประกำศ
ขึน้ใช้โดยสภำวิชำชีพบญัชี และตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำร
จดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัตอ่หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบดแูลกิจกำรบริษัท  ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำร
ก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี กำรก ำกับดแูลงบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี มีข้อมูลท่ี
ถกูต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่ำงเพียงพอ รวมถึงจดัให้มีและด ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิผล
เพ่ือให้เกิดควำมเช่ือมัน่และเช่ือถือได้ของงบกำรเงิน รวมทัง้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  และได้รำยงำนควำมเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองนีใ้นรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  
 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจ และสำมำรถให้
ควำมมัน่ใจอยำ่งมีเหตผุลตอ่ควำมเช่ือถือได้ของงบกำรเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557  ซึ่งผู้สอบบญัชี
ของบริษัทได้ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท่ีรับรองทั่วไป  และแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดยถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 
  
 
                     (นำยไพบลูย์  เสรีวิวฒันำ)                     (นำยกิตต ิ ชีวะเกต)ุ 
                           ประธำนกรรมกำร                             ประธำนกรรมกำรบริหำร 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั 

UAC Global Public Company Limited 

Energy Transformation for Future 
155 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้น บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

          (เดมิช่ือ “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด (มหาชน)”) 

 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทยอ่ย และของเฉพำะบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทนุเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถึง
หมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตเุร่ืองอ่ืนๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  

ผู้ บริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ ำนีโ้ดยถูกต้องตำมท่ีควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุริต
หรือข้อผิดพลำด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำน
จรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพ่ือให้ได้ควำมเช่ื อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิน
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพ่ือให้ได้มำซึ่งหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและ
กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำดในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผู้สอบบญัชีพิจำรณำกำรควบคมุภำยในท่ีเก่ียวข้องกบักำรจดัท ำและ
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถกูต้องตำมท่ีควรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่
ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นตอ่ประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึง
กำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบญัชีท่ี
จดัท ำขึน้โดยผู้บริหำร รวมทัง้กำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 

ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
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ความเหน็ 
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ

กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ยูเอซี โกลบอล  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท ยูเอซี 
โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 

( นำงสำวสมจินตนำ  พลหิรัญรัตน์ ) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน  5599 

 

วนัท่ี  20  กมุภำพนัธ์  พ.ศ. 2558 

 
 
 



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพยห์มุนเวียน

          เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 100,308,661.76 98,769,337.65 64,134,020.02 64,909,631.16

          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 205,498,661.96 211,618,583.19 200,352,436.04 193,822,836.30

          เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ 5,138,568.00 4,211,008.35 5,138,568.00 4,211,008.35

          สินคา้คงเหลือ 8 131,469,822.51 237,594,213.94 131,417,072.51 237,541,463.94

         รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 442,415,714.23 552,193,143.13 401,042,096.57 500,484,939.75

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

          เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 250,089,276.69 270,042,339.36 111,051,487.00 111,051,487.00

          เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 0.00 0.00 96,008,200.00 40,200,030.00

          ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,026,721,513.02 802,765,804.98 920,392,287.20 797,427,516.54

          สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 14,418,000.34 4,663,587.71 12,605,043.57 3,581,286.77

          เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 41,461,661.87 773,477.99 1,396,047.81 773,477.99

          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,942,137.78 4,141,611.93 1,837,100.58 2,396,352.22

         รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,337,632,589.70 1,082,386,821.97 1,143,290,166.16 955,430,150.52

รวมสินทรัพย์ 1,780,048,303.93 1,634,579,965.10 1,544,332,262.73 1,455,915,090.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(เดิมช่ือ "บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน)")

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม (บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หน้ีสินหมุนเวียน

         เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

              จากสถาบนัการเงิน 13 163,806,208.41 212,585,902.67 151,275,918.81 212,585,902.67

         เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 161,244,439.72 271,344,119.65 116,064,813.70 254,765,548.43

         ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนด

              ช าระภายในหน่ึงปี 15 , 16 119,596,281.79 27,019,885.27 119,596,281.79 27,019,885.27

         ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 314,023.72 4,314,156.63 0.00 4,314,156.63

         รวมหน้ีสินหมุนเวียน 444,960,953.64 515,264,064.22 386,937,014.30 498,685,493.00

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

         เงินกูย้มืระยะยาว 15 143,989,366.23 130,143,803.39 143,989,366.23 130,143,803.39

         หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 16 159,636,422.41 5,124,134.47 159,636,422.41 5,124,134.47

         หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 7,358,632.16 0.00 7,358,632.16 0.00

         ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน 30,625,548.86 0.00 30,625,548.86 0.00

         ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 8,803,934.00 7,472,201.96 8,803,934.00 7,379,227.00

         หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14,927,829.48 9,800,103.84 9,320,352.84 9,800,103.84

         รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 365,341,733.14 152,540,243.66 359,734,256.50 152,447,268.70

         รวมหน้ีสิน 810,302,686.78 667,804,307.88 746,671,270.80 651,132,761.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(เดิมช่ือ "บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน)")

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ส่วนของผูถื้อหุ้น

         ทนุเรือนหุ้น

              ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 663,496,662 หุ้น 

      มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 17 331,748,331.00 331,748,331.00 331,748,331.00 331,748,331.00

              ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 554,222,076 หุ้น 

      หุ้นละ 0.50 บาท 17 277,111,038.00 277,111,038.00

หุ้นสามญั 554,191,159 หุ้น 

      หุ้นละ 0.50 บาท 277,095,579.50 277,095,579.50

              ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 363,995,604.81 363,817,832.06 363,995,604.81 363,817,832.06

         เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นสามญั 0.00 85,500.00 0.00 85,500.00

         ก  าไรสะสม 

              จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 18 24,559,371.74 20,487,128.53 24,559,371.74 20,487,128.53

              ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19 258,124,522.79 297,222,503.34 131,994,977.38 143,296,288.48

         รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 923,790,537.34 958,708,543.43 797,660,991.93 804,782,328.57

         ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 45,955,079.81 8,067,113.79 0.00 0.00

         รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 969,745,617.15 966,775,657.22 797,660,991.93 804,782,328.57

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,780,048,303.93 1,634,579,965.10 1,544,332,262.73 1,455,915,090.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(เดิมช่ือ "บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน)")

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 992,626,240.70 977,933,563.76 983,069,647.60 903,848,331.86
ตน้ทนุขายและใหบ้ริการ (876,070,399.19) (804,492,785.84) (866,931,238.03) (733,558,810.12)
ก าไรขั้นตน้ 116,555,841.51 173,440,777.92 116,138,409.57 170,289,521.74
รายไดอ่ื้น
       รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 86,983,294.00 8,444,980.00
       อ่ืน ๆ 18,952,055.31 12,217,660.83 21,169,100.20 12,543,555.46
ค่าใชจ่้ายในการขาย (31,948,909.84) (32,070,204.06) (31,948,909.84) (32,070,204.06)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (91,871,249.01) (82,492,623.33) (87,767,094.26) (78,639,653.18)
ตน้ทนุทางการเงิน (25,062,139.42) (3,754,332.67) (25,002,218.96) (3,743,252.71)
ส่วนแบง่ผลก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 62,130,231.33 77,749,246.32 0.00 0.00
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 48,755,829.88 145,090,525.01 79,572,580.71 76,824,947.25
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 20 2,288,425.96 (14,228,704.60) 1,872,283.56 (14,416,997.85)
ก าไรส าหรับปี 51,044,255.84 130,861,820.41 81,444,864.27 62,407,949.40
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 51,044,255.84 130,861,820.41 81,444,864.27 62,407,949.40

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม
             ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 53,648,194.82 131,194,416.44 81,444,864.27 62,407,949.40
             ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (2,603,938.98) (332,596.03) 0.00 0.00

51,044,255.84 130,861,820.41 81,444,864.27 62,407,949.40

ก าไรต่อหุ้น
             ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 21 0.10 0.24 0.15 0.11
             จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 21 553,396,248 553,369,640 553,396,248 553,369,640
             ก  าไรต่อหุ้นปรับลด 21 0.09 0.23 0.14 0.11
             จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 21 581,921,268 560,923,378 581,921,268 560,923,378

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(เดิมช่ือ "บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)")
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย



ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า ก าไรสะสม รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีเป็นของ ท่ีไม่มี ผูถื้อหุน้

ทุนส ารองตามกฎหมาย บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 277,095,579.50 363,817,832.06 85,500.00 20,487,128.53 297,222,503.34 958,708,543.43 8,067,113.79 966,775,657.22

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

    ส าหรับปี 2557

        เพ่ิมทุนหุน้สามญั 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,491,905.00 40,491,905.00

        ทุนหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิตาม

        ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 17 15,458.50 177,772.75 (85,500.00) 0.00 0.00 107,731.25 0.00 107,731.25

        เงินปันผลจ่าย 19 0.00 0.00 0.00 0.00 (88,673,932.16) (88,673,932.16) 0.00 (88,673,932.16)

        ก  าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 53,648,194.82 53,648,194.82 (2,603,938.98) 51,044,255.84

        ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 0.00 4,072,243.21 (4,072,243.21) 0.00 0.00 0.00

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 277,111,038.00 363,995,604.81 0.00 24,559,371.74 258,124,522.79 923,790,537.34 45,955,079.81 969,745,617.15

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 218,224,739.00 181,830,224.59 0.00 17,366,731.06 218,528,894.43 635,950,589.08 3,458,179.77 639,408,768.85

ผลกระทบจากการใชน้โยบายบญัชีใหม่

     เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1,816,960.45 1,816,960.45 441,935.05 2,258,895.50

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

     ท่ีปรับปรุงแลว้ 218,224,739.00 181,830,224.59 0.00 17,366,731.06 220,345,854.88 637,767,549.53 3,900,114.82 641,667,664.35

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

    ส าหรับปี 2556

        เพ่ิมทุนหุน้สามญั 10, 17 12,150,000.00 174,177,369.97 0.00 0.00 0.00 186,327,369.97 4,499,595.00 190,826,964.97

        หุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิตาม

        ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 17 647,000.00 7,810,237.50 0.00 0.00 0.00 8,457,237.50 0.00 8,457,237.50

        ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 17 0.00 0.00 85,500.00 0.00 0.00 85,500.00 0.00 85,500.00

        ก  าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 131,194,416.44 131,194,416.44 (332,596.03) 130,861,820.41

        เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดและหุน้สามญั     19 46,073,840.50 0.00 0.00 0.00 (51,197,370.51) (5,123,530.01) 0.00 (5,123,530.01)

        ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 0.00 3,120,397.47 (3,120,397.47) 0.00 0.00 0.00

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 277,095,579.50 363,817,832.06 85,500.00 20,487,128.53 297,222,503.34 958,708,543.43 8,067,113.79 966,775,657.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

(เดิมช่ือ "บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน)")

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

งบการเงินรวม (บาท)



ทุนท่ีออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุน้ คา่หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ทุนส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 277,095,579.50 363,817,832.06 85,500.00 20,487,128.53 143,296,288.48 804,782,328.57

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

    ส าหรับปี 2557

        ทุนหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิตาม

        ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 17 15,458.50 177,772.75 (85,500.00) 0.00 0.00 107,731.25

        เงินปันผลจ่าย 19 0.00 0.00 0.00 0.00 (88,673,932.16) (88,673,932.16)

        ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 81,444,864.27 81,444,864.27

        ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 0.00 4,072,243.21 (4,072,243.21) 0.00

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 277,111,038.00 363,995,604.81 0.00 24,559,371.74 131,994,977.38 797,660,991.93

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 218,224,739.00 181,830,224.59 0.00 17,366,731.06 133,841,219.25 551,262,913.90

ผลกระทบจากการใชน้โยบายบญัชีใหม่

     เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1,364,887.81 1,364,887.81

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

     ท่ีปรับปรุงแลว้ 218,224,739.00 181,830,224.59 0.00 17,366,731.06 135,206,107.06 552,627,801.71

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

    ส าหรับปี 2556

        เพ่ิมทุนหุน้สามญั 17 12,150,000.00 174,177,369.97 0.00 0.00 0.00 186,327,369.97

        หุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิตาม

        ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 17 647,000.00 7,810,237.50 0.00 0.00 0.00 8,457,237.50

        ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 17 0.00 0.00 85,500.00 0.00 0.00 85,500.00

        ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 62,407,949.40 62,407,949.40

        เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดและหุน้สามญั    19 46,073,840.50 0.00 0.00 0.00 (51,197,370.51) (5,123,530.01)

        ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 0.00 3,120,397.47 (3,120,397.47) 0.00

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 277,095,579.50 363,817,832.06 85,500.00 20,487,128.53 143,296,288.48 804,782,328.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ก าไรสะสม

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

(เดิมช่ือ "บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน)")

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

   ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 48,755,829.88 145,090,525.01 79,572,580.71 76,824,947.25

      รายการปรับปรุง

          คา่เส่ือมราคา 54,310,300.46 9,430,299.27 53,747,294.89 9,063,929.18

          ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (439,591.85) (1,769,159.83) (478,299.10) (1,769,159.83)

          ขาดทุนจากการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ 49,500.00 0.00 49,500.00 0.00

          ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (62,130,231.33) (77,749,246.32) 0.00 0.00

          (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (102,802.74) 19,798.00 (102,802.74) 19,798.00

          รายไดเ้งินอุดหนุนรอการตดับญัชี (479,751.00) 0.00 (479,751.00) 0.00

          คา่ใชจ่้ายล่วงหนา้ตดับญัชี 2,002,174.43 2,294,806.10 1,840,269.17 2,083,774.05

          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,331,732.04 1,323,219.96 1,424,707.00 1,281,891.00

          รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 (86,983,294.00) (8,444,980.00)

          คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 24,207,623.47 2,866,805.15 24,185,029.44 2,866,805.15

67,504,783.36 81,507,047.34 72,775,234.37 81,927,004.80

         การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ

             สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 

          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 35,822,713.90 (35,664,234.71) 23,328,304.97 (4,038,802.44)

          เงินจ่ายล่วงหนา้คา่จา้งและซ้ือสินคา้ (927,559.65) 7,575,034.44 (927,559.65) 7,575,034.44

          สินคา้คงเหลือ 106,074,891.43 (119,816,846.21) 106,074,891.43 (119,816,846.21)

          สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 219,452.05 1,081,480.37 294,580.00 1,101,480.37

          การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ

             หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

          เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (139,016,993.30) 179,110,187.19 (123,931,108.05) 148,955,724.50

         หน้ีสินไม่หมนุเวียนอ่ืน 5,607,476.64 9,800,103.84 0.00 9,800,103.84

      เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 75,284,764.43 123,592,772.26 77,614,343.07 125,503,699.30

      เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (25,661,895.84) (8,842,697.58) (25,642,049.74) (8,842,697.58)

      เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (5,746,376.85) (29,450,057.17) (5,415,389.38) (28,172,264.92)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 43,876,491.74 85,300,017.51 46,556,903.95 88,488,736.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

(เดิมช่ือ "บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)")

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

          เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,900,000.00) (1,960,000.00) 0.00 0.00

          เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 56,983,365.05 8,444,980.00 56,983,365.05 8,444,980.00

          เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (950,000.00) 0.00 (55,808,170.00) (34,950,405.00)

          เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 102,803.74 1,000.00 102,803.74 1,000.00

          เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (258,396,904.97) (361,266,795.40) (160,185,564.39) (356,331,431.48)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (207,160,736.18) (354,780,815.40) (158,907,565.60) (382,835,856.48)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

          เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

                  สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (48,493,123.49) 38,201,309.91 (61,249,736.53) 38,201,309.91

          เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 34,357,989.69 104,244,501.54 34,357,989.69 104,244,501.54

          เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (73,423,742.39) (2,405,503.06) (73,423,742.39) (2,405,503.06)

          เงินสดรับจากการท าสญัาเช่าการเงิน 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 0.00

          เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 40,491,905.00 4,499,595.00 0.00 0.00

          เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 107,731.25 85,500.00 107,731.25 85,500.00

          เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 0.00 193,762,203.44 0.00 193,762,203.44

          เงินสดจ่ายเงินปันผล (88,673,932.16) (5,123,530.01) (88,673,932.16) (5,123,530.01)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 164,366,827.90 333,264,076.82 111,118,309.86 328,764,481.82

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

          ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 456,740.65 2,531,675.03 456,740.65 2,531,675.03

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 1,539,324.11 66,314,953.96 (775,611.14) 36,949,037.17

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 98,769,337.65 32,454,383.69 64,909,631.16 27,960,593.99

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 100,308,661.76 98,769,337.65 64,134,020.02 64,909,631.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(เดิมช่ือ "บริษทั  ยนิูเวอร์แซล  แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์  จ  ากดั (มหาชน)")



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  ไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น  "บริษทั  ยเูอซี โกลบอล จ ากดั  (มหาชน)"  บริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบั
            กระทรวงพาณิชยแ์ลว้  เม่ือวนัท่ี  18 เมษายน  2557
     1.3  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 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2556 บริษทัฯ ท าการยา้ยสาขาไปท่ี 188/76 
                  ถนนสุขมุวิท ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง
สาขาท่ี 3   ใชเ้ป็นคลงัเกบ็สินคา้  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 613/13  หมูท่ี่ 2  ถนนสงขลา-จะนะ  ต  าบลพะวง  อ  าเภอเมืองสงขลา 
                  จงัหวดัสงขลา 
สาขาท่ี 4   ใชเ้ป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ตั้งอยูเ่ลขท่ี  150 หมูท่ี่ 2  ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่
สาขาท่ี 5   ใชเ้ป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1/1 หมูท่ี่ 8  ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาส จงัหวดัสุโขทยั

     1.4  บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ ดงัน้ี
            1.4.1  บริษทัฯ   ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง   ๆ   เช่น   อุตสาหกรรม
                      ส ารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาติ  โรงกลัน่น ้ามนั  โรงปิโตรเคมี   โรงงานผลิตน ้ามนัหล่อล่ืน   โรงงานโพลิเมอร์และ
                      พลาสติก  โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 
            1.4.2  ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าดา้นการตลาด   ส าหรับสินคา้และบริการต่าง  ๆ   รวมทั้งการศึกษาความ
                      เหมาะสม   ความเป็นไปไดข้องงานหรือโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมพลงังาน    โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเคมี
                     โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่าง ๆ
            1.4.3  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ เพ่ือใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทัว่ไป 
            1.4.4  รับเหมาก่อสร้างเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมส ารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาติ
                     โรงกลัน่น ้ามนั   โรงปิโตรเคมี   โรงงานผลิตน ้ามนัหล่อล่ืน   โรงงานโพลีเมอร์และพลาสติก   โรงงานอุตสาหกรรม
                     เคมีภณัฑ ์  โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 
            1.4.5  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซ  ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  เช่น กา๊ซธรรมชาติอดั , กา๊ซปิโตรเลียมเหลว (กา๊ซหุงตม้) กา๊ซโซลีน
                     ธรรมชาติ  เป็นตน้
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บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
(เดิมช่ือ "บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั (มหาชน)")

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557



2.  เกณฑใ์นการจดัท าและน าเสนองบการเงิน

     2.1  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน

                    งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี    พ. ศ.  2547

             และแสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์ ลงวนัท่ี  28  กนัยายน 2554  เร่ือง  ก าหนด

             รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2554  และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

             ว่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

                    งบการเงินของบริษทัฯ จดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลคา่ขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน

            ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

     2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีไดใ้ชใ้นระหว่างปี

                    สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   การตีความมาตรฐานการบญัชีและ

            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม 2557 ตาม

            รายละเอียดขา้งล่างน้ีขา้งล่างน้ี 

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 1    (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  การน าเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 7    (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด

ฉบบัท่ี 12   (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 17  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  สญัญาเช่า  

ฉบบัท่ี 18  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  รายได้

ฉบบัท่ี 19  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน

ฉบบัท่ี 21  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ฉบบัท่ี 24  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ฉบบัท่ี 28  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วม

ฉบบัท่ี 31  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้

ฉบบัท่ี 34  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  งบการเงินระหว่างกาล

ฉบบัท่ี 36  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 38  (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี  2    (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

ฉบบัท่ี  3    (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  การรวมธุรกิจ

ฉบบัท่ี  5    (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก

ฉบบัท่ี  8    (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง  ส่วนงานด าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 15 เร่ือง  สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า

ฉบบัท่ี 27 เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบบัท่ี 29 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวป็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

ฉบบัท่ี 4 เร่ือง  การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่   

ฉบบัท่ี 5 เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน

   สภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง  งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยคา่

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

ฉบบัท่ี 17 เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ

ฉบบัท่ี 18 เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

            มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน

     ทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี 
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     2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช้

            บริษทัฯ ยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจากยงัไม่มี

     การบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  ก  าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา

     บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผลบงัคบัใช้

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 2558

(ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การน าเสนองบการเงิน 2558

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 2558

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ 2558

   การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สญัญาก่อสร้าง 2558

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ 2558

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 2558

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้ 2558

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์พนกังาน 2558

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 2558

   การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก

   รัฐบาล

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 2558

   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
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เร่ือง ปีท่ีมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้ืม 2558

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 2558

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 2558

   เม่ือออกจากงาน

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2558

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 2558

   ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) ก าไรต่อหุ้น 2558

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล 2558

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 2558

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 2558

   สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2558

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 2558

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) สญัญาประกนัภยั 2559

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ 2558

   ด าเนินงานท่ียกเลิก

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การส ารวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่ 2558

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด าเนินงาน 2558
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เร่ือง ปีท่ีมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินรวม 2558

ฉบบัท่ี 11 การร่วมการงาน 2558

ฉบบัท่ี 12 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2558

ฉบบัท่ี 13 การวดัมูลคา่ยติุธรรม 2558

การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความ 2558

   เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจให้แก่ผูเ้ช่า 2558

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 2558

   ของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบ 2558

   กฎหมาย

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2558

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 2558

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 2558

   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า 2558

   หรือไม่

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 2558

   การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
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เร่ือง ปีท่ีมีผลบงัคบัใช้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 2558

   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงาน

   ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยคา่ 2558

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2558

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2558

ฉบบัท่ี 14 ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 2558

   ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธข์อง

   รายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี

   ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 2558

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 2558

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2558

ฉบบัท่ี 20 ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับ 2558

   เหมืองผิวดิน

            ผูบ้ริหารของบริษทัฯ   คาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีมาใชแ้ละถือปฏิบติั

     โดยผูบ้ริหารอยูร่ะหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก  

     และปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั
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3.  หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม

            งบการเงินรวมของบริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ย นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีส่วนร่วม

     ในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลงดงัต่อไปน้ี

     

ประเทศ สดัส่วนการลงทุน (%)

2557 2556

      บริษทัยอ่ย

           บริษทั ยเูอซี ไฮไดรเท็ค จ  ากดั ไทย 50 50 รับจา้งผลิตน ้าประปา  รวมทั้ง

จ  าหน่ายและติดตั้งวสัดุอุปกรณ์

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

           บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที ไทย 50.01 50.01 ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ 

           เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั เพ่ือใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า  

การขนส่งคมนาคมและ

อุตสาหกรรมทัว่ไป

           บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ไทย 99.99 99.99 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

และพลงังานทดแทน

           บริษทั ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ ไทย 50 0.00 ผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิงอดัแท่ง

           จ  ากดั (ถือหุ้นโดยบริษทั 

           ยเูอซี แอนด ์พีทีพี เอน็เนอร์ยี่ 

           จ  ากดั ร้อยละ 99.97)

           บริษทั โซล่า เอน็เนอร์จี รูฟ ไทย 98.79 0.00 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า

           พาวเวอร์ จ  ากดั (ถือหุ้นโดย และพลงังานทดแทน

           บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 

           ร้อยละ 98.80)

            งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั ส าหรับรายการบญัชีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยกนั

            ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ    กบับริษทัยอ่ย    ยอดก าไรท่ีคิดระหว่างกนักบัท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนของบริษทัฯ

      กบัสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้
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ประเภทธุรกิจ



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  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

            ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  แสดงในราคาตามสิทธิท่ีจะไดรั้บ/ใบแจง้หน้ี  หักคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  โดยพิจารณาจากระยะเวลาจ่ายช าระของลูกหน้ี  และก าหนดคา่เผ่ือหน้ี

     สงสยัจะสูญของลูกหน้ีจากผลการพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละราย

     4.4  สินคา้คงเหลือ

            บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยแสดงสินคา้คงเหลือในราคาทุน   โดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน    หรือมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่

     ราคาใดจะต ่ากว่า

     4.5  เงินลงทุน

            เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 

            ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  เงินลงทุนในบริษทัร่วม  แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน  (ถา้มี)
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     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

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20

เคร่ืองใชส้ านกังาน 2 และ 5

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 5

ยานพาหนะ 5

ไม่คิดคา่เส่ือมราคาท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง

     4.7  การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์

            บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยไดส้อบทานการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์   เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัฯ 

     และบริษทัยอ่ย  สูงกว่ามูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน   (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น  ๆ  ตามปกติธุรกิจ  หรือมูลคา่จากการใช้

     แลว้แต่อยา่งใดจะสูงกว่า)   โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ  หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด

     แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุน

     จากการดอ้ยคา่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          และจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่กต่็อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการ

     ดอ้ยคา่ดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง
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     4.8  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

            บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยบนัทึกรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีคา่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท   โดยใชอ้ตัรา

     แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  ยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคา่

     เป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

            ก  าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน บนัทึกเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน

     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  
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             4.11.2  ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัเลิกจา้ง 

                        บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนกังานหลงัการเลิกจา้ง   เพ่ือจ่ายให้แก่พนกังานเป็นไปตาม

             กฏหมายแรงงานไทย     มูลคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานไดถู้กรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดย

             การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระ  (นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั)     โดยใชวิ้ธีคิดลด

             แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ภายใตส้มมติฐานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคตท่ีบริษทัฯ 

             ก  าหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม  

            สมมติฐานทางสถิติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณสรุปผลประโยชน์พนกังาน สรุปไวด้งัน้ี

อตัราคิดลด ร้อยละ 4.11 ต่อปี

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังาน

อตัราการตาย อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑต์าม

เพศชายและเพศหญิง

     4.12  ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

4.12.1  คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด  ประกอบดว้ย  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษี

      เงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการ

      ท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

  1)  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  ไดแ้ก่  ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน

 ส าหรับงวดท่ีตอ้งเสียภาษี   โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจน

 การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ

  2)  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       บนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลคา่ตามบญัชีของ

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุง่หมายทางภาษี    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้หาก

 เป็นไปไดว้่าจะไม่มีการใชป้ระโยชน์ในอนาคตอนัใกล ้

4.12.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   วดัมูลคา่โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว   เม่ือมีการปรับปรุง

     โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน
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4.12.3  ในการก าหนดมูลคา่ของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยค านึง

      ถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน   และมีดอกเบ้ียท่ี

      ตอ้งช าระ  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต 

      ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั  รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี  และจากประสบการณ์ใน

      อดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบั

      เหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ  อาจจะท าให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเปล่ียนการตดัสินใจ   โดยข้ึนอยูก่บัความ

      เพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่    การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้

      ในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง

4.12.4  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได ้      เม่ือบริษทัฯ  และ

      บริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้อง

      งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั หรือ

      หน่วยภาษีต่างกนัส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น        บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและ

      สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั

4.12.5  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนว่า     ก  าไรเพ่ือเสียภาษีใน

      อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

      บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง

     4.13  ประมาณการทางบญัชี

               การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและการตั้งขอ้

     สมมติฐานบางประการ      ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน     และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

     งบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินท่ีประมาณไว้

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดต้ั้งประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต  เป็นผลให้ประมาณการทางบญัชี

     อาจจะไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง  ประมาณการและขอ้สมมุติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อมูลคา่

     สินทรัพยย์กไป  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  ไดแ้ก่  คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ  การ

     ประมาณการในเร่ืองต่างๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้
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     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  ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน  ค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีออกและ

     เรียกช ำระแลว้  

            ก  ำไรต่อหุ้นปรับลด  ค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีออกและเรียก

     ช ำระแลว้   บวกแลว้จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯ  ตอ้งออกให้กบัผูถื้อหุ้นใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั

5.  ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก

           ส าหรับไตรมาส 1  ปี 2556  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  เร่ือง ภาษีเงินได ้ มาใชเ้พ่ือให้เป็น

     ไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จึงน าคา่ใชจ่้าย (รายได)้  ภาษีเงินไดม้าปรับปรุงกบัก าไรสะสม

     ตน้งวดของปี 2556  และปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินของปี 2555 ใหม่  ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว

     มาใช ้ท าให้งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีก าไรสะสมตน้งวดเพ่ิมข้ึน จ านวน 2.26 ลา้นบาท ในงบการเงิน

     รวม  และ 1.36 ลา้นบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึนดว้ยจ านวนเดียวกนั  

6.  ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด

     6.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

เงินสด 76,379.25 73,080.00 66,098.25 62,968.00

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 2,763,651.92 969,856.32 2,676,647.22 890,608.32

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 97,468,630.59 97,726,401.33 61,391,274.55 63,956,054.84

รวม 100,308,661.76 98,769,337.65 64,134,020.02 64,909,631.16
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     6.2  รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด

            ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

1)  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  จ  านวน 76.58 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  และ 32.74 ลา้นบาท  ใน

     งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั ณ วนัส้ินงวดยงัไม่ครบก าหนดจ่ายช าระ แสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน

            ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

1)  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  จ  านวน  43.70 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 43.37 ลา้นบาท ใน

     งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั ณ วนัส้ินงวดยงัไม่ครบก าหนดช าระแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน

2)  บริษทัฯ  ไดท้  าสญัญาเช่าลีสซ่ิงยานพาหนะ  จ  านวน  5.95  ลา้นบาท   โดยจ่ายช าระเงินเร่ิมแรกแลว้   จ  านวน  1.76 

     ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือผอ่นช าระ  แสดงไวเ้ป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

3)  บริษทัฯ  มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั จ  านวน 46.07 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 92.15 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นท่ี

     ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) ให้กบัผูถื้อหุ้น (หมายเหตุ 19)

7.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

ลูกหน้ีการคา้

ท่ีเรียกช าระแลว้ 125,908,825.31 119,608,571.22 125,777,825.31 117,601,541.22

ท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 157,200.00 34,109,589.33 0.00 19,517,077.43

ลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีภาษีมูลคา่เพ่ิม 26,662,906.15 36,795,424.49 21,606,623.38 35,799,868.35

เงินปันผลคา้งรับ 29,999,928.95 0.00 29,999,928.95 0.00

อ่ืน ๆ 22,769,801.55 21,104,998.15 22,968,058.40 20,904,349.30

รวม 205,498,661.96 211,618,583.19 200,352,436.04 193,822,836.30
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

            ลูกหน้ีการคา้ท่ีเรียกช าระแลว้แยก

ตามอายหุน้ีท่ีคา้งรับ ดงัน้ี 

ลูกหน้ียงัไม่ครบก าหนดช าระ 98,184,662.42 94,484,065.49 98,053,662.42 93,362,095.49

ลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ

-  น้อยกว่า 3 เดือน 22,049,959.36 22,270,145.87 22,049,959.36 21,385,085.87

-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,012,600.00 697,200.00 1,012,600.00 697,200.00

-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,327,261.40 130,189.71 2,327,261.40 130,189.71

-  มากกว่า 12 เดือน 2,334,342.13 2,026,970.15 2,334,342.13 2,026,970.15

รวม 125,908,825.31 119,608,571.22 125,777,825.31 117,601,541.22

8.  สินคา้คงเหลือ  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

     สินคา้ส าเร็จรูป 117,703,462.71 114,559,894.18 117,650,712.71 114,507,144.18

     วสัดุส้ินเปลือง 1,644,497.89 1,038,770.40 1,644,497.89 1,038,770.40

     สินคา้ระหว่างทาง 12,898,464.97 122,722,652.42 12,898,464.97 122,722,652.42

รวม 132,246,425.57 238,321,317.00 132,193,675.57 238,268,567.00

     หัก  คา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้ส าเร็จรูป (776,603.06) (727,103.06) (776,603.06) (727,103.06)

สุทธิ 131,469,822.51 237,594,213.94 131,417,072.51 237,541,463.94

180

- 16 -



9.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ลกัษณะความ ทุนท่ีช าระแลว้ สัดส่วนการถือหุ้น

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ สัมพนัธ์ (ลา้นบาท) (ร้อยละ) เงินลงทุนวิธีส่วนไดเ้สีย เงินลงทุนวิธีราคาทุน

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

บริษทั บางจากไบโอ ผลิตและจ าหน่าย ผูถื้อหุ้นและ

      ฟูเอล จ ากดั ไบโอดีเซล กรรมการร่วม 281.50 281.50 30 30 246,685,051.24 268,366,423.34 111,051,487.00 111,051,487.00

บริษทั เซบิก๊าซ รับเหมาก่อสร้าง ผูถื้อหุ้นและ

      ยเูอซี จ  ากดั กรรมการร่วม 14.00 4.00 49 49 3,404,225.45 1,675,916.02 0.00 0.00

รวม 250,089,276.69 270,042,339.36 111,051,487.00 111,051,487.00

        9.1  งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ของบริษทั บางจาก ไบโอฟูเอล จ ากดั ท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนแลว้ 

        9.2  งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ของบริษทั เซบิก๊าซ ยเูอซี จ  ากดั (ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย - บริษทั ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั ร้อยละ 49) ท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

        9.3  ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม  มีดงัน้ี

(หน่วย : ลา้นบาท)

สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม รายไดร้วมส าหรับปี ส าหรับปี

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

                       บริษทั บางจาก ไบโอฟูเอล จ ากดั 1,441.76 1,498.81 681.55 666.33 5,317.38 4,416.37 217.67 260.11

                       บริษทั เซบิก๊าซ ยเูอซี จ  ากดั 79.49 11.66 72.54 8.35 134.25 0.19 (6.36) (0.69)
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



10.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

สดัส่วนเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ร้อยละ) วิธีราคาทุน 

2557 2556 2557 2556 2557 2556

       บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ  ากดั 10,000,000.00 10,000,000.00 50 50 4,999,700.00 4,999,700.00

       บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 90,000,000.00 9,700,000.00 50.01 50.01 45,008,800.00 5,200,630.00

       บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 46,000,000.00 30,000,000.00 99.99 99.99 45,999,700.00 29,999,700.00
รวม 96,008,200.00 40,200,030.00

       1.  งบการเงินส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557  ของบริษทัยอ่ยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้

       2.  ในระหว่างปี 2557 

         1)   บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ไดรั้บช าระคา่หุ้นแลว้จากการเรียกช าระคา่หุ้นเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือ จ านวน 20.30 ลา้นบาท (ร้อยละ 70 ของทุน

                ท่ีเพ่ิมข้ึน) และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก จาก 30 ลา้นบาท เป็น 150 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ) เรียกและ

                รับช าระคา่หุ้นเพ่ิมทุนแลว้ จ  านวน 60 ลา้นบาท ( คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ) 

         2)   บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก จาก 30 ลา้นบาท เป็น 70 ลา้นบาท ( แบ่งเป็นหุ้นสามญั 700,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท )

                เรียกและรับช าระคา่หุ้นเพ่ิมทุนแลว้ จ  านวน 16 ลา้นบาท (คิดเป็น ร้อยละ 40 ของทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ) 

       3.  ในระหว่างปี 2556

         1)   บริษทั  ยเูอซี  แอนด ์ ทีพีที  เอน็เนอร์ยี่  จ  ากดั  ไดรั้บช าระคา่หุ้นแลว้จากการเรียกช าระคา่หุ้นส่วนท่ีเหลือ  จ  านวน 0.75 ลา้นบาท  และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน 

                จาก 1 ลา้นบาท เป็น 30 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000 หุ้น มลูคา่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เรียกและรับช าระคา่หุ้นเพ่ิมทุนแลว้ จ  านวน 8.70 ลา้นบาท 

                (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนท่ีเพ่ิมข้ึน) ท าให้บริษทัฯ มีสดัส่วนในการถือหุ้นจากร้อยละ 99.97 เป็นร้อยละ 50.01 

         2)   บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ไดต้ั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2556 ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท)

                และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จาก 1 ลา้นบาท เป็น 30 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 300,000 หุ้น มลูคา่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เรียกและรับช าระคา่หุ้นจดัตั้งบริษทัและ

                เพ่ิมทุนแลว้ทั้งจ  านวน
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ทุนท่ีช าระแลว้ (บาท)

ช่ือบริษทัยอ่ย



11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่ง รวม

ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ส านกังาน ส านกังาน ก่อสร้าง

     สินทรัพย ์- ราคาทุน

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 0.00 4,117,462.82 3,302,442.68 11,473,299.73 795,064.19 20,087,800.36 403,805,816.20 443,581,885.98

          ซ้ือเพ่ิม 2,047,633.00 209,573.94 12,718,578.03 1,559,217.67 2,414,727.68 5,914,018.69 362,139,213.37 387,002,962.38

          จ  าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (14,621.50) (78,201.03) 0.00 0.00 (92,822.53)

          โอนงานระหวา่งก่อสร้าง 0.00 23,750,440.35 155,808,665.05 0.00 0.00 0.00 (179,559,105.40) 0.00

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2,047,633.00 28,077,477.11 171,829,685.76 13,017,895.90 3,131,590.84 26,001,819.05 586,385,924.17 830,492,025.83

          ซ้ือเพ่ิม 12,658,585.50 4,809,709.71 27,059,814.34 2,643,966.06 171,771.89 0.00 231,629,900.22 278,973,747.72

          โอนระหวา่งประเภท 0.00 37,261,769.90 558,903,977.03 2,408,321.01 613,734.17 0.00 (599,187,802.11) 0.00

          จ  าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (317,277.00) (707,738.22) (1,025,015.22)

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 14,706,218.50 70,148,956.72 757,793,477.13 18,070,182.97 3,917,096.90 25,684,542.05 218,120,284.06 1,108,440,758.33

     คา่เส่ือมราคาสะสม

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 0.00 1,813,352.34 155,418.56 6,421,760.62 524,662.79 9,452,751.80 0.00 18,367,946.11

          คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 1,404,961.17 4,192,919.58 1,797,818.12 277,505.80 1,757,094.60 0.00 9,430,299.27

          คา่เส่ือมราคาท่ีตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (11,264.34) (60,760.19) 0.00 0.00 (72,024.53)

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 0.00 3,218,313.51 4,348,338.14 8,208,314.40 741,408.40 11,209,846.40 0.00 27,726,220.85

          คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 5,119,876.88 44,008,340.72 2,419,555.80 698,242.68 2,064,284.38 0.00 54,310,300.46

          โอนระหวา่งประเภท 0.00 4,624.79 440.60 (440.60) (4,624.79) 0.00 0.00 0.00

          คา่เส่ือมราคาท่ีตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (317,276.00) 0.00 (317,276.00)

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 0.00 8,342,815.18 48,357,119.46 10,627,429.60 1,435,026.29 12,956,854.78 0.00 81,719,245.31

     มูลคา่สินทรัพย ์- สุทธิ ตามบญัชี
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2,047,633.00 24,859,163.60 167,481,347.62 4,809,581.50 2,390,182.44 14,791,972.65 586,385,924.17 802,765,804.98

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 14,706,218.50 61,806,141.54 709,436,357.67 7,442,753.37 2,482,070.61 12,727,687.27 218,120,284.06 1,026,721,513.02

183

- 19 -

งบการเงินรวม  (บาท)



ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่ง รวม

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ส านกังาน ส านกังาน ก่อสร้าง

     สินทรัพย ์- ราคาทุน

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 0.00 4,117,462.82 3,302,442.68 10,344,202.78 795,064.19 20,087,800.36 403,805,816.20 442,452,789.03

          ซ้ือเพ่ิม 2,047,633.00 209,573.94 9,972,137.30 1,526,767.67 2,414,727.68 5,914,018.69 359,982,740.18 382,067,598.46

          จ  าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (14,621.50) (78,201.03) 0.00 0.00 (92,822.53)

          โอนงานระหวา่งก่อสร้าง 0.00 23,750,440.35 155,808,665.05 0.00 0.00 0.00 (179,559,105.40) 0.00

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2,047,633.00 28,077,477.11 169,083,245.03 11,856,348.95 3,131,590.84 26,001,819.05 584,229,450.98 824,427,564.96

          ซ้ือเพ่ิม 12,658,585.50 4,809,709.71 27,050,118.08 2,094,997.08 171,771.89 0.00 130,634,622.51 177,419,804.77

          โอนระหวา่งประเภท 0.00 37,261,769.90 542,873,770.21 2,408,321.01 613,734.17 0.00 (583,157,595.29) 0.00

          จ  าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (317,277.00) (707,738.22) (1,025,015.22)

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 14,706,218.50 70,148,956.72 739,007,133.32 16,359,667.04 3,917,096.90 25,684,542.05 130,998,739.98 1,000,822,354.51

     คา่เส่ือมราคาสะสม

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 0.00 1,813,352.34 155,418.56 6,061,958.28 524,662.79 9,452,751.80 0.00 18,008,143.77

          คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 1,404,961.17 4,183,658.48 1,440,709.13 277,505.80 1,757,094.60 0.00 9,063,929.18

          คา่เส่ือมราคาท่ีตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (11,264.34) (60,760.19) 0.00 0.00 (72,024.53)

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 0.00 3,218,313.51 4,339,077.04 7,491,403.07 741,408.40 11,209,846.40 0.00 27,000,048.42

          คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 5,119,876.88 43,620,853.09 2,244,037.86 698,242.68 2,064,284.38 0.00 53,747,294.89

          โอนระหวา่งประเภท 0.00 4,624.79 440.60 (440.60) (4,624.79) 0.00 0.00 0.00

          คา่เส่ือมราคาท่ีตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (317,276.00) 0.00 (317,276.00)

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 0.00 8,342,815.18 47,960,370.73 9,735,000.33 1,435,026.29 12,956,854.78 0.00 80,430,067.31

     มูลคา่สินทรัพย ์- สุทธิ ตามบญัชี
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2,047,633.00 24,859,163.60 164,744,167.99 4,364,945.88 2,390,182.44 14,791,972.65 584,229,450.98 797,427,516.54

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 14,706,218.50 61,806,141.54 691,046,762.59 6,624,666.71 2,482,070.61 12,727,687.27 130,998,739.98 920,392,287.20

   11.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีสินทรัพยถ์าวรราคาทุน 71.37 ลา้นบาท และ 24.07 ลา้นบาท ท่ีปรับปรุงและก่อสร้างอยูบ่นท่ีดินเช่า (หมายเหตุ 28.1)
   11.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีอุปกรณ์ราคาทุน 549.20 ลา้นบาท และ 16.56 ลา้นบาท อยูใ่นระหวา่งจ่ายช าระตามสญัญาเช่า (หมายเหตุ 16)
   11.3  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง ราคาทุน 287.55 ลา้นบาท และ 158.33 ลา้นบาท ติดค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 15)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



12. สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย) บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย)

ณ วนัท่ี รายไดใ้นก าไร ณ วนัท่ี รายไดใ้นก าไร ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม หรือขาดทุน 31 ธนัวาคม หรือขาดทุน 31 ธนัวาคม

2555 (หมายเหตุ 20.2) 2556 (หมายเหตุ 20.2) 2557

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้) 145,420.61 0.00 145,420.61 9,900.00 155,320.61

ประมาณการหน้ีสิน 0.00 0.00 0.00 82,834.46 82,834.46

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,229,796.40 264,643.99 1,494,440.39 266,346.41 1,760,786.80

รายไดเ้งินอุดหนุนรอรับรู้ 0.00 1,960,020.76 1,960,020.76 1,025,545.13 2,985,565.89

ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน 883,678.49 180,027.46 1,063,705.95 8,369,786.63 9,433,492.58

รวม 2,258,895.50 2,404,692.21 4,663,587.71 9,754,412.63 14,418,000.34

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.00 0.00 0.00 (7,358,632.16) (7,358,632.16)

สุทธิ 2,258,895.50 2,404,692.21 4,663,587.71 2,395,780.47 7,059,368.18

บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย) บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย)

ณ วนัท่ี รายไดใ้นก าไร ณ วนัท่ี รายไดใ้นก าไร ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม หรือขาดทุน 31 ธนัวาคม หรือขาดทุน 31 ธนัวาคม

2555 (หมายเหตุ 20.2) 2556 (หมายเหตุ 20.2) 2557

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้) 145,420.61 0.00 145,420.61 9,900.00 155,320.61

ประมาณการหน้ีสิน 0.00 0.00 0.00 41,250.00 41,250.00

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,219,467.20 256,378.20 1,475,845.40 284,941.40 1,760,786.80

รายไดเ้งินอุดหนุนรอรับรู้ 0.00 1,960,020.76 1,960,020.76 (95,950.20) 1,864,070.56

ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 8,783,615.60 8,783,615.60

รวม 1,364,887.81 2,216,398.96 3,581,286.77 9,023,756.80 12,605,043.57

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.00 0.00 0.00 (7,358,632.16) (7,358,632.16)

สุทธิ 1,364,887.81 2,216,398.96 3,581,286.77 1,665,124.64 5,246,411.41
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งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



13. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 0.00 10,723,109.65 0.00 10,723,109.65

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 130,000,000.00 50,000,000.00 130,000,000.00 50,000,000.00

เจา้หน้ีธนาคารทรัสตรี์ซีท 33,806,208.41 151,862,793.02 21,275,918.81 151,862,793.02

รวม 163,806,208.41 212,585,902.67 151,275,918.81 212,585,902.67

     13.1  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคาร  จ  านวน 35 ลา้นบาท  (3 แห่ง)  อตัราดอกเบ้ีย

             ร้อยละ MOR-1.5 - MOR ต่อปี 

     13.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัฯ  มีเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัธนาคารสองแห่ง  จ  านวน 130 ลา้นบาท  โดยออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน

             1)   จ านวน 80 ลา้นบาท  ครบก าหนดช าระภายในเดือนมีนาคม 2558 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  MLR - 2  ต่อปี 

             2)   จ านวน 50 ลา้นบาท  ครบก าหนดช าระเดือนมกราคม 2558  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MMR ต่อปี  และ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                   2556  บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัธนาคารแห่งหน่ึง  จ  านวน 50 ลา้นบาท  โดยออกตัว๋สญัญาใชเ้งินครบก าหนดภายใน

                   เดือนมีนาคม 2557 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MMR ต่อปี

     13.3  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมเพ่ือน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศกบัธนาคารหลายแห่ง จ  านวน 420

             ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนั ณ วนัท่ีกูย้ืม 

     13.4  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมดงักล่าว ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั

14. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

เจา้หน้ีการคา้ 55,822,195.57 204,032,245.39 55,822,195.57 188,040,189.49

เจา้หน้ีอ่ืน 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,280,965.07 7,777,762.61 6,640,229.43 7,655,462.61

เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 76,583,930.69 43,700,740.67 32,742,030.97 43,367,600.50

อ่ืน ๆ 21,557,348.39 15,833,370.98 20,860,357.73 15,702,295.83

รวม 161,244,439.72 271,344,119.65 116,064,813.70 254,765,548.43
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15. เงินกูย้ืมระยะยาว   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556

เงินกูย้ืมจากธนาคาร 188,545,366.23 154,187,376.54

หัก  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (44,556,000.00) (24,043,573.15)

สุทธิ 143,989,366.23 130,143,803.39

บริษทัฯ  มีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

1. 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  

2. 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

3. สญัญาเงินกูย้ืมท่ี 3  จ านวน 111.96 ลา้นบาท  จ่ายช าระคืนเงินตน้ รวม 48 งวด  โดยช าระ  1 เดือน ต่องวด  งวดละ

2.38 ลา้นบาท  (ปลอดช าระเงินตน้ 12 เดือน)  เร่ิมช าระตั้งแต่เดือนมิถุนายน  2557  และช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน

ในอตัราร้อยละ MLR - 1.75 ต่อปี

4. สญัญาเงินกูย้ืมท่ี 4  จ านวน 100 ลา้นบาท  จ่ายช าระคืนเงินตน้ รวม 72 งวด  โดยช าระ 1 เดือน ต่องวด งวดละ 1.39

ลา้นบาท (ปลอดช าระเงินตน้ 12 เดือน) เร่ิมช าระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ในอตัรา

ร้อยละ MLR - 1.55 ต่อปี  (ปีท่ี 1)  และอตัราร้อยละ  MLR - 1 ต่อปี (ตั้งแต่ปีท่ี 2 เป็นตน้ไป)

           เงินกูย้ืมดงักล่าวทั้งส่ีสญัญาค ้าประกนัโดยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุ 11),

    โดยสิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วน (หมายเหตุ 28.1)  และบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกูย้ืมท่ีส าคญัดงัน้ี 

    1)  บริษทัฯ จะตอ้งไม่ก่อขอ้ผกูพนัหน้ี หรือภาระใด ๆ โดยการกูย้ืมจาก หรือค ้าประกนับุคคลใด ๆ จนท าให้อตัราส่วน

    ของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (Debt  to  Equity  Ratio)  เกินกว่า  2 ต่อ 1 เท่า  และ  2)  บริษทัฯ  จะตอ้งด ารง

    อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่น้อยกว่า 2 เท่า (ส าหรับสญัญาเงินกูย้ืม

    ท่ี 3 และ 4 ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า)
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16. หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  

           1)  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 5,116,644.74 7,332,267.95

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่า 229,560,059.46 768,178.64

รวม 234,676,704.20 8,100,446.59

หัก    ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (75,040,281.79) (2,976,312.12)

สุทธิ 159,636,422.41 5,124,134.47

บริษทัฯ มีสินทรัพยถ์าวร ราคาทุน ซ่ึงอยูร่ะหว่างการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ดงัน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 536,710,000.00 0.00

ยานพาหนะ 12,494,018.69 16,563,018.69

รวม 549,204,018.69 16,563,018.69

           2)  จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายสินทรัพยส์ญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556

ภายใน 1 ปี 85,049,220.00 3,280,065.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 168,010,566.78 4,765,026.81

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.00 610,404.00

รวม 253,059,786.78 8,655,495.81

หัก  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (18,383,082.58) (555,049.22)

มูลคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 234,676,704.20 8,100,446.59
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17. ทุนเรือนหุ้น

        1.   ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556   ผูถื้อหุ้นมีมติ   ดงัน้ี   

                 1.1  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 25,248.50 บาท (หุ้นสามญั 50,497 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท)  ท าให้

                        บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั  จ  านวน 552,898,981 หุ้น  มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  0.50 บาท   โดยบริษทัฯ  ได้

                        จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2556

                 1.2  ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นอตัราหุ้นละ   0.11112   บาท  จ  านวน  460.75  ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน  51.20  ลา้นบาท 

                        แบ่งเป็น  1)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั   ไม่เกินจ านวน  46.07  ลา้นบาท   หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน

                        ปันผล เท่ากบัหุ้นละ 0.10 บาท  ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล   และ 2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

                        อตัราหุ้นละ  0.01112  บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกินจ านวน  5.12  ลา้นบาท และตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ

                        ด าเนินงานประจ าปี 2555  จ านวน  4.43  ลา้นบาท  โดยจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี  3 พฤษภาคม 2556  

                 1.3  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน  55.30 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 110.60 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท) 

                        ท  าให้บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั  จ  านวน  663,498,981 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยบริษทัฯ  

                       ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556  และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  ดงัน้ี

                       1.3.1  หุ้นสามญั   จ  านวนไม่เกิน  92.15  ลา้นหุ้น  มูลคา่ท่ีตราไว ้ หุ้นละ  0.50  บาท   เพ่ือรองรับไวส้ าหรับการจ่ายหุ้น

          ปันผลตามขอ้ 1.2 และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556

                       1.3.2  หุ้นสามญั จ  านวนไม่เกิน 18.45 ลา้นหุ้น  มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญั

         แสดงสิทธิ ( UAC – W1)  

        2.  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 ผูถื้อหุ้นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

             จ  านวน  1,159.50 บาท (หุ้นสามญั 2,319 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท)  เป็นการตดัเศษหุ้นท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล 

             (ตามขอ้ 1.2)  ท าให้บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั จ  านวน 663,496,662 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  โดยบริษทัฯ 

             ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556
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        2.   การเพ่ิมข้ึนและลดลงของทุนเรือนหุ้น สรุปไดด้งัน้ี

   

จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท) จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท)

ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 552,949,478 276,474,739.00 436,449,478 218,224,739.00

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั   110,600,000 55,300,000.00 24,300,000 12,150,000.00

ออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิ 

   UAC-W1 0 0.00 1,294,000 647,000.00

ลดทุนหุ้นสามญั (52,816) (26,408.00) 0 0.00

จ่ายหุ้นปันผล 0 0.00 92,147,681 46,073,840.50

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 663,496,662 331,748,331.00 554,191,159 277,095,579.50

ออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิ 

   UAC-W1 0 0.00 30,917 15,458.50

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 663,496,662 331,748,331 554,222,076 277,111,038

        3.   ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั  (UAC-W1)

1)  เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2556  บริษทัฯ ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญับริษทั (UAC-W1)  ให้แก่ผูถื้อหุ้นจ านวน

 92.15 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดมูลคา่ อตัราในการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1.20 หุ้น (เศษของหุ้นให้ตดัท้ิง) ราคาใชสิ้ทธิ

 หุ้นละ 6.25 บาท  ใชสิ้ทธิภายใน  3 ปี  นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  ก าหนดให้ใชสิ้ทธิวนัท าการสุดทา้ยของทุก

 ไตรมาส โดยวนัแรกของการใชสิ้ทธิวนัท่ี 29 มีนาคม  2556 และวนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิวนัท่ี 31 มกราคม 2559

2)  การเพ่ิมข้ึนและลดลงของใบส าคญัแสดงสิทธิ สรุปไดด้งัน้ี

จ  านวนหน่วย

2557 2556

ยอดคงเหลือตน้งวด 91,021,870 0

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 0 92,149,503

ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (25,765) (1,127,633)

ยอดคงเหลือปลายงวด 90,996,105 91,021,870
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ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช าระแลว้



           เม่ือวนัท่ี 18  ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

จ านวน 11,400 หน่วย  เป็นจ านวนเงิน  85,500.00  บาท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัฯ แสดงเงินท่ีไดรั้บดงักล่าวเป็น

"เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้นสามญั" และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแลว้จากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าว

กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 10  มกราคม  2557

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 2557

           ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติ ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น 

      อตัราหุ้นละ 0.16  บาท จ านวน 554.20 ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน 88.67 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  2 พฤษภาคม 

      2557  และตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556  จ านวน  3.12  ลา้นบาท  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล

      ดงักล่าวแลว้ในระหว่างปี 

      ส าหรับปี 2556

                ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   คร้ังท่ี   1/2556   เม่ือวนัท่ี  20  กมุภาพนัธ ์ 2556   มีมติเห็นชอบให้เสนอ

      ขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11112 บาท จ านวน 460.75 ลา้นหุ้น รวมเป็น

      เงิน  51.20  ลา้นบาท   แบ่งเป็น   1)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั  ไม่เกินจ านวน 46.08  ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัรา

      การจ่ายเงินปันผลเท่ากบัหุ้นละ 0.10 บาท ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล  และ  2)  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด  

      อตัราหุ้นละ  0.01112  บาท  หรือคิดเป็นเงินไม่เกินจ านวน 5.12 ลา้นบาท   บริษทัฯ  ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้  เม่ือวนัท่ี  3 

      พฤษภาคม 2556

20. ภาษีเงินได้

      20.1  การค านวณภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

        บริษทัใหญ่

              บริษทัฯ ค  านวณภาษีเงินได ้ในอตัราร้อยละ 20  จากก าไร(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินไดส้ าหรับปี บวกกลบัดว้ยส ารอง

     คา่ใชจ่้ายและรายการอ่ืนๆ  ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได ้(ถา้มี) 
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        บริษทัยอ่ย

              บริษทัยอ่ยค านวณภาษีเงินได ้ ในอตัราร้อยละ 15 - 20 จากก าไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินไดส้ าหรับปี  บวกกลบัดว้ย

     ส ารองคา่ใชจ่้ายและรายการอ่ืนๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได ้(ถา้มี) 

      20.2  คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

ส าหรับปีปัจจุบนั 107,354.51 16,633,396.81 (207,158.92) 16,633,396.81

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (2,395,780.47) (2,404,692.21) (1,665,124.64) (2,216,398.96)

รวม (2,288,425.96) 14,228,704.60 (1,872,283.56) 14,416,997.85

      20.3  การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 48,755,829.88 145,090,525.01 79,572,580.71 76,824,947.25

อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 20 20 20

ภาษีเงินได้ 9,751,165.98 29,018,105.00 15,914,516.14 15,364,989.45

การลดภาษีเงินได้ 0.00 1,330.01 0.00 0.00

คา่ใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 1,270,335.52 1,133,963.07 496,704.45 1,061,678.21

คา่ใชจ่้ายท่ีหักไดเ้พ่ิมทางภาษี (886,845.35) (320,991.57) (18,283,504.15) (2,009,669.81)

ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม (12,426,046.27) (15,606,666.07) 0.00 0.00

ผลกระทบจากการตดัรายการกบั

บริษทัยอ่ย 2,964.16 2,964.16 0.00 0.00

รวมภาษีเงินได้ (2,288,425.96) 14,228,704.60 (1,872,283.56) 14,416,997.85

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 0 10 0 19
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21. ก ำไรต่อหุ้น

            ก  ำไรต่อหุ้นปรับลด ค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปี ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีออกและเรียกช ำระแลว้

      บวกดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯ ตอ้งออกให้กบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธ์ิซ้ือหุ้นสำมญั ของบริษทั (หมำยเหตุ 17)

       

ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวนหุน้ ก ำไรต่อหุน้

2557      บำท      2556 2557      หุน้      2556 2557 บำท 2556

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน

    ก  ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั 53,648,194.82 131,194,416.44 553,396,248 553,369,640 0.10 0.24

    ผลกระทบของหุน้สำมญั เทียบเท่ำปรับเพ่ิม 

        (สิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้) -                      -                      28,525,020 7,553,738.00  

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด

    ก  ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั

       สมมติวำ่มีกำรเปล่ียนแปลงเป็นหุน้สำมญั 53,648,194.82 131,194,416.44 581,921,268 560,923,378 0.09 0.23

ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวนหุน้ ก ำไรต่อหุน้

2557      บำท      2556 2557      หุน้      2556 2557 บำท 2556

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน

    ก  ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั 81,444,864.27 62,407,949.40 553,396,248 553,369,640 0.15 0.11

    ผลกระทบของหุน้สำมญั เทียบเท่ำ

        ปรับเพ่ิม (สิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้) -                      -                      28,525,020 7,553,738

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด

    ก  ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั

        สมมติวำ่ มีกำรเปล่ียนแปลงเป็นหุน้สำมญั 81,444,864.27 62,407,949.40 581,921,268 560,923,378 0.14 0.11
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22. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ส่วนหน่ึงในทรัพยสิ์น หน้ีสิน รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับุคคลและกิจการ

      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั   รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้   และเกณฑต์ามท่ีตกลงระหว่างกนั มีรายละเอียดดงัน้ี

      22.1  ขอ้มูลทัว่ไป

            ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการคา้ นโยบายการก าหนดราคา

            บริษทัยอ่ย

             บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ  ากดั บริษทัยอ่ย รายไดอ่ื้น           เดือนละ 0.04 ลา้นบาท 

             บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที บริษทัยอ่ย รายไดอ่ื้น           เดือนละ 0.16 ลา้นบาท 

เอ็นเนอร์ยี่  จ  ากดั

           บริษทัร่วม

             บริษทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั บริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั ซ้ือสินคา้           ราคาตลาด

             บริษทั เซบิก๊าซ ยเูอซี จ  ากดั บริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั รายไดอ่ื้น           เดือนละ 0.24 ลา้นบาท 

ค่าจา้งผูรั้บเหมา ตามราคาท่ีตกลงกนั

            บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

             นางสาวชวิศา  ชีวะเกตุ ญาติสนิทของกรรมการ ค่าเช่าโกดงัสินคา้           เดือนละ 0.14 ลา้นบาท 

           กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

             บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้และกรรมการใน ขายสินคา้ ราคาตลาด

บริษทัยอ่ย ค่าจา้งผูรั้บเหมา ตามราคาท่ีตกลงกนั

             หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพประทานพร ผูถื้อหุน้และกรรมการใน ค่าจา้งผูรั้บเหมา ตามราคาท่ีตกลงกนั

วสัดุภณัฑ์ บริษทัยอ่ย

             หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภกัดีแผน่ดิน ผูถื้อหุน้และกรรมการใน ค่าจา้งผูรั้บเหมา ตามราคาท่ีตกลงกนั

ขอนแก่น บริษทัยอ่ย

             บริษทั เค แอนด ์เอ็น 

คอมเมอร์เชียล จ ากดั ญาติสนิทของกรรมการ ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด
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ลกัษณะความสมัพนัธ์



      22.2  รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

   บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ  ากดั 0.00 0.00 42,307.80 0.00

   บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 0.00 0.00 331,700.00 0.00

   บริษทั เซบิกา๊ซ ยเูอซี จ  ากดั 15,103.05 206,000.00 15,103.05 206,000.00

   บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ากดั (มหาชน) 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00

รวม 5,765,103.05 5,956,000.00 6,139,110.85 5,956,000.00

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร

   บริษทั เซบิกา๊ซ ยเูอซี จ  ากดั 39,859,292.81 0.00 993,678.75 0.00

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

   บริษทั เซบิกา๊ซ ยเูอซี จ  ากดั 36,267,081.23 0.00 32,274,820.97 0.00

   บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ากดั (มหาชน) 13,535,500.00 24,920,609.50 13,535,500.00 8,926,875.00

รวม 49,802,581.23 24,920,609.50 45,810,320.97 8,926,875.00

      22.3  รายการรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง   มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

รายไดจ้ากการขายสินคา้

   บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ากดั (มหาชน) 11,200.00 158,200.00 11,200.00 158,200.00

รายไดอ่ื้น

             บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ  ากดั 0.00 0.00 420,900.00 260,160.00

             บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 0.00 0.00 2,460,000.00 102,000.00

   บริษทั เซบิกา๊ซ ยเูอซี จ  ากดั 2,712,000.00 0.00 2,712,000.00 0.00

รวม 2,712,000.00 0.00 5,592,900.00 362,160.00
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

     ตน้ทุนขายและให้บริการ

     1)  ซ้ือสินคา้

               บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั 37,757,154.55 47,266,597.64 37,757,154.55 47,266,597.64

     2)  คา่จา้งผูรั้บเหมา 

               บริษทั ไฮโดรเท็ค จ  ากดั (มหาชน) 12,523,605.00 112,091,390.00 4,025,000.00 41,486,250.00
รวม 50,280,759.55 159,357,987.64 41,782,154.55 88,752,847.64

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 

             นางสาวชวิศา  ชีวะเกตุ 1,667,368.44 1,667,368.44 1,667,368.44 1,667,368.44

   บริษทั เค แอนด ์เอน็ คอมเมอร์เชียล 

          จ  ากดั 32,750.00 69,360.00 32,750.00 69,360.00
รวม 1,700,118.44 1,736,728.44 1,700,118.44 1,736,728.44

      22.4  รายการอ่ืนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

สินทรัพยถ์าวร - คา่จา้งผูรั้บเหมา

             บริษทั เซบิกา๊ซ ยเูอซี จ  ากดั 133,884,499.78 0.00 120,166,934.63 0.00

   หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพประธานพร วสัดุภณัฑ์ 1,784,250.00 0.00 0.00 0.00

   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภกัดีแผน่ดิน ขอนแก่น 253,869.00 0.00 0.00 0.00
รวม 135,922,618.78 0.00 120,166,934.63 0.00

23. คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่ตอบแทนกรรมการน้ีเน้นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

      จ  ากดั  โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

24. คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารเป็นคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน    คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ

      ผูบ้ริหาร และให้ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่ง

      ระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา      และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่า      ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย  
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25. คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะ

คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

     งานท่ีกิจการท าและถือเป็น

         รายจ่ายฝ่ายทุน (5,150,080.31) (11,488,436.34) (3,320,713.98) (11,488,436.34)

    การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ (3,143,568.53) (19,010,405.88) (3,143,568.53) (19,010,405.88)

    วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 19,693,515.91 23,017,260.25 19,693,515.91 23,017,260.25

    คา่จา้งผูรั้บเหมา 13,238,605.00 123,491,390.00 4,740,000.00 52,886,250.00

    คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 62,680,856.29 52,854,356.69 59,375,020.32 50,639,221.41

    คา่เส่ือมราคา 54,310,300.46 9,430,299.27 53,747,294.89 9,063,929.18

    คา่นายหน้าขายสินคา้ 4,117,146.00 2,623,371.00 4,117,146.00 2,623,371.00

    คา่ตอบแทนกรรมการ 2,410,000.00 2,460,000.00 2,410,000.00 2,460,000.00

    คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 12,514,036.89 13,472,874.40 12,514,036.89 13,472,874.40

26. ส่วนงานด าเนินงาน

      26.1  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ   ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ   ด าเนินงาน

      ไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ  เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน   และประเมินผลการด าเนินงานของ

      ส่วนงาน   โดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ  คือ  ประธานกรรมการบริหาร

      26.2  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในส่วนงานด าเนินงานท่ีส าคญั  ดงัน้ี

                บริษทัใหญ่

 -  ส่วนงานทางธุรกิจ  คือ  1) น าเขา้และจ าหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ,  2) ให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

    และให้ค  าแนะน าดา้นการตลาดส าหรับสินคา้และบริการ,  3) ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ,  4)  ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 

    เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ,  5)  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

       -  ส่วนงานทางภูมิศาสตร์  มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ   

                บริษทัยอ่ย

 -  ส่วนงานทางธุรกิจ  คือ  1)  รับจา้งผลิตน ้าประปา เพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรม และใชใ้นการบริโภค  รวมทั้งจ  าหน่ายและติดตั้ง

    วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง   และ   2)  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพเพ่ือใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า   การขนส่งคมนาคมและ

    อุตสาหกรรมทัว่ไป  (ยงัไม่มีรายได)้ และ 3) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังานทดแทน 

 -  ส่วนงานทางภูมิศาสตร์   มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว
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      26.3  ส่วนงานด าเนินงานในงบการเงินรวม  มีดงัน้ี

รวม รวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

ส าหรับงวดเกา้เดือน

รายไดส่้วนงาน 854.24 714.80 26.85 150.81 1.04 0.30 17.69 0.00 899.82 865.91 45.68 64.20 47.13 47.82 92.81 112.02 992.63 977.93

ตน้ทุนส่วนงาน (718.89) (590.60) (24.15) (144.42) (18.29) (10.67) (73.46) 0.00 (834.79) (745.69) (41.28) (58.80) 0.00 0.00 (41.28) (58.80) (876.07) (804.49)

     ก  าไร(ขาดทุน)ส่วนงาน 135.35 124.20 2.70 6.39 (17.25) (10.37) (55.77) 0.00 65.03 120.22 4.40 5.40 47.13 47.82 51.53 53.22 116.56 173.44

              ตน้ทุนท่ีปรึกษาโครงการ  ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายของผูบ้ริหาร ซ่ึงไม่สามารถปันส่วนไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีมูลค่าไม่เป็นสาระส าคญั จึงไม่แสดงตน้ทุนท่ีปรึกษาโครงการแยกตามส่วนงาน
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(หน่วย : ลา้นบาท)

ท่ีปรึกษาโครงการ

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ขายสินคา้ ขายก๊าซชีวภาพ ขายสินคา้



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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

        สินทรัพยท์างการเงิน

เงินฝากธนาคารในสกลุเงินดอลลาร์

       สหรัฐอเมริกา 622,921.02 780,602.21 622,921.02 780,602.21

ลูกหน้ีการคา้ในสกลุเงินดอลลาร์

       สหรัฐอเมริกา 597,002.27 109,493.45 597,002.27 109,493.45

ลูกหน้ีอ่ืนในสกลุเงินดอลลาร์

       สหรัฐอเมริกา 103,456.10 108,512.05 103,456.10 108,512.05

ลูกหน้ีอ่ืนในสกลุเงินยโูร 0.00 1,600.00 0.00 800.00
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

        หน้ีสินทางการเงิน 

เจา้หน้ีธนาคารทรัสตรี์ซีทในสกลุเงิน

       ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 436,316.00 3,575,234.87 436,316.00 3,575,234.87

เจา้หน้ีธนาคารทรัสตรี์ซีท

       ในสกลุเงินยโูร 479,700.00 0.00 169,200.00 0.00

เจา้หน้ีการคา้ในสกลุเงินดอลลาร์

       สหรัฐอเมริกา 1,511,695.80 4,413,214.35 820,316.30 4,413,214.35

เจา้หน้ีการคา้ในสกลุเงินยโูร 400,487.82 183,117.80 13,182.82 183,117.80

เจา้หน้ีการคา้ในสกลุเงินปอนด์

       สเตอร์ลิง 0.00 21,920.00 0.00 21,920.00

เจา้หน้ีอ่ืนในสกลุเงินยโูร 0.00 9,182.26 0.00 8,386.46

บริษทัฯ มีสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดงัน้ี

งบการเงินรวม

อตัราแลกเปล่ียนต่อบาท

2557 2556 2557 2556

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 32.62 - 33.1480 31.28 - 33.006 1,127,876.38 3,733,304.87

สกลุเงินยโูร 41.1897 - 41.7479 0.00 506,790.80 0.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราแลกเปล่ียนต่อบาท

2557 2556 2557 2556

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 32.62 - 33.1480 31.28 - 33.006 1,127,876.38 3,733,304.87

สกลุเงินยโูร 41.1897 - 41.7479 0.00 196,290.80 0.00
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      27.5  ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้

       และลูกหน้ีอ่ืน  และเงินลงทุนระยะยาว  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบดว้ย  เงินเบิกเกินบญัชี 

       และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  เงินกูย้ืมระยะยาว  และหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน มีมูลคา่ใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรม 

28. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหน้า 

      28.1  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกไดก้บัผูใ้ห้เช่าหลายราย เพ่ือใชเ้ป็นอาคารส านกังาน ,

               โกดงัเกบ็สินคา้, ท่ีตั้งโรงงานผลิตกา๊ชชีวภาพอดัและท่ีตั้งโรงงานผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม บริษทัฯ มีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้ง

               จ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงักล่าว ดงัน้ี

2557 2556

ภายใน 1 ปี 5,811,968.00 5,670,552.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,152,278.75 8,612,464.00

เกิน 5 ปี 12,449,487.85 13,306,710.39

รวม 23,413,734.60 27,589,726.39

      28.2  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัตามสญัญาบริการในพ้ืนท่ีอาคารส านกังานและโกดงัสินคา้กบัผูใ้ห้บริการหลายราย    โดยจ่ายคา่

               บริการเดือนละประมาณ  0.19 ลา้นบาท  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ  มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายคา่บริการ

               จนครบก าหนดสญัญา จ านวน  3.83  ลา้นบาท และ 4.39 ลา้นบาท ตามล าดบั 

      28.3  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือสินคา้ สินทรัพยถ์าวรและจา้งผูรั้บเหมากบัผูข้ายและผูรั้บจา้งหลายราย

               คงเหลือ ดงัน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 8,336,158.90 125,290.00 8,336,158.90 125,290.00

สกลุเงินยโูร 2,413,766.06 2,288,900.00 493,766.06 2,145,000.00

สกลุเงินบาท 146,034,056.22 12,669,274.95 22,107,215.15 9,073,414.95
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      28.4  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้กบัธนาคารสองแห่งคงเหลือดงัน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.00 122,320.00

สกลุเงินยโูร 102,648.00 57,904.00

      28.5  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

      28.6  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารหลายแห่ง ออกหนงัสือค ้าประกนัคุณภาพสินคา้ให้กบั

                ลูกคา้บางราย    ค  ้าประกนัสญัญาจา้งเหมา   และค ้าประกนัภาษีอากรในการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ  ณ  วนัท่ี   31 

                ธนัวาคม 2557 และ 2556  รวมจ านวนเงินประมาณ 51.79 ลา้นบาท และ 45.94 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  
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30. การบริหารจดัการทุน

                วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ในการบริหารทางการเงินคือ  การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงาน

      อยา่งต่อเน่ืองและด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

31.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

                ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558  มีมติเห็นชอบให้เสนออนุมติั

       ต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  อนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่เพ่ือเขา้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั แอด็วานซ์ โพลิเมอร์ 

       แอนด ์เคมิคอล จ ากดั ราคาซ้ือรวมทั้งส้ิน ไม่เกินจ านวน 730 ลา้นบาท 

32. การอนุมติังบการเงิน

                งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2558
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