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1.  มุ่งเน้นการประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิ โตรเคมี และสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมที่จะเป็น
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3.  รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่มี

เสถียรภาพในระยะยาว

4.  มุง่เนน้การเปน็องคก์รแหง่ความสุข โดยคานึงถงึสภาพแวดลอ้มในการทางาน คา่ตอบแทนทีเ่ปน็ธรรม และส่งเสรมิ 
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Energy Transformation for Future

วิสัยทัศน์
บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสำาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยรักษาความเป็นผู้นำาในระดับประเทศและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน / Financial Highlights

 หน่วย:ล้านบาท

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน (Financial Highlights) 2558 2557 2556

สินทรัพย์รวม  2,735.14 1,780.05  1,634.58 

Total Assets

หนี้สินรวม  1,623.73 810.30  667.80 

Total Liabilities

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,111.41 969.75  966.78 

Total Shareholders’ Equity

รายได้จาการขายรวม  1,446.38 992.63  977.93 

Total Revenue

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  197.80 123.82  114.56 

Selling and Administration Expenses

รายได้อื่น  18.79 18.95  12.22 

Other Revenues

ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วม  79.19 62.13  77.75 

Share of gain(loss) from Investment in Associated Company

ก�าไรสุทธิ  94.00 51.04  130.86 

 Net Profit

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)  0.15 0.09  0.24 

 Earning per Share (Baht)

ทุนจดทะเบียน  373.17 331.75  331.75 

Registered capital

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว  315.94 277.11  277.10 

Paid-up capital

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) 2558 2557 2556

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 6.50 5.14 13.38

Net Profit Margin

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 9.70 5.70 16.44

Return on Equity 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.27 3.14 9.88

Return on Assets

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.53 0.88 0.70

Debt to Equity (times)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.78 1.56 1.75

Book Value per Share (Baht)
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ในปี 2558 ท่ีผ่านมา นับเป็นปีท่ี 20 ของการด�าเนนิธุรกจิของบรษัิท แม้ว่าสภาวะเศรษฐกจิของโลกและของประเทศยงัคงซบเซา แต่บรษัิท 

ยเูอซี โกลบอล จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทในเครอื ยงัคงมุ่งม่ันในการสร้างความม่ันคงและยัง่ยนืให้เกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง  ท้ังด้านธุรกจิหลักใน

การน�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านพลังงาน  ไปจนถึงธุรกิจด้านพลังงานทาง

เลือกและพลังงานทดแทน  อีกท้ังเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (บริษัทย่อยซ่ึงถือหุ้น

โดยบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) ในสัดส่วน 99.99%) ได้รับโอนกิจการจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ�ากัด ผู้ผลิต

และจ�าหน่ายเคมีภณัฑ์ โดยมีผลติภณัฑ์หลกั คือ ลาเทก็ซ์อมัีลชัน่ และ ลาเท็กซ์โพลเิมอร์ ท่ีใช้ในอตุสาหรรมต่างๆ ได้แก่ อตุสาหกรรมสแีละการ

เคลือบ (painting and coating) อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุจากใยสังเคราะห์เพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบในการ

ผลติส่ิงทอและเครือ่งนุง่ห่ม กาว (adhesives) เทปกาว กระดาษและบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น ซ่ึงเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนุนธุรกจิของบรษิทัได้เป็น

อย่างดี และยงัเป็นธุรกจิทีมี่โอกาสเติบโตได้อย่างชดัเจน เนือ่งจากเป็นผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของสินค้าทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั ประกอบ

กบับรษัิทยงัคงมีศักยภาพท่ีจะขยายก�าลงัการผลติเพือ่รองรบัความต้องการของผูบ้รโิภคในทุกกลุม่อตุสาหกรรมทัง้ในและนอกประเทศอกีด้วย  

นอกจากน้ี ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2558 บริษัทได้เริ่มด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ส�าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที ่

ติดต้ังบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค จ�านวน 2 โครงการ ก�าลงัการผลติรวม 1.7 MWe. และ

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืชพลังงาน ที่อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือเดือนธันวาคม 2558 ซ่ึงถือเป็นโครงการ

ต้นแบบส�าหรับโครงการก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

จากการเติบโตทางธุรกจิของบรษัิทตลอดปี 2558 ส่งผลให้บรษัิทมรีายได้จากการขายและบรกิาร 1,446.37 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปี 2557 คิด

เป็นร้อยละ 45.71  เนื่องจากบริษัทเริ่มรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากบริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด และ โครงการผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา (Solar PV Rooftop)  ขณะท่ีมีก�าไรสุทธิ 94.00 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 84.15  

อนัเป็นผลจากส่วนแบ่งผลก�าไรของบรษัิท บางจากไบโอฟเูอล จ�ากดั (บรษัิทร่วมทนุซึง่บรษัิท ยเูอซี โกลบอล จ�ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสัดส่วน 

30%) ซึ่งได้รับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเปิดด�าเนินการเมื่อปี 2552 จนถึงปัจจุบัน และจะมีการขยายก�าลังการผลิตเกินกว่าเท่าตัวในไตรมาส 2 

ของปี 2560 จงึมัน่ใจได้ว่าบรษิทัและบรษัิทในเครอืยงัคงเติบโตไปอย่างม่ันคงและต่อเน่ือง ควบคูไ่ปกบัการพฒันาศักยภาพของพนักงานซ่ึงเป็น

ก�าลงัส�าคญัในการด�าเนินธุรกจิของบรษัิท ท้ังด้านคณุภาพชวิีตและสภาพแวดล้อมในการท�างานเพือ่ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ซึง่เป็นหนึง่ใน

วัฒนธรรมหลัก (Core Value) ของบริษัท

ส�าหรับการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 21  บริษัทยังคงมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล และค�านึงถึง 

ผูม้ส่ีวนได้เสียท่ีเกีย่วข้องทกุฝ่าย เพือ่ก้าวสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการด้านพลงังานสะอาด ปิโตรเคม ีและสาธารณูปโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดย

รักษาความเป็นผูน้�าในระดับประเทศและได้รบัการยอมรบัในระดับนานาชาติ   โอกาสนี ้ในนามของคณะกรรมการ ขอแสดงความขอบคณุท่าน

ผูถ้อืหุน้ ลกูค้าผูมี้อปุการคุณ พนัธมิตรทางการค้า ผูม้ส่ีวนได้เสียทุกท่าน รวมถงึผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิท ทีมี่ส่วนร่วมและสนบัสนุนให้

ธุรกจิของบรษัิทมีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ม่ันคง และมีประสทิธิภาพ พร้อมท่ีจะก้าวต่อไปเพือ่บรรลถุงึเป้าหมายทีว่างไว้ได้อย่างยัง่ยนืในอนาคต

 นายไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา นายกิตติ ชีวะเกตุ

 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

สารจากคณะกรรมการ

นายไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ

นายกิตติ ชีวะเกตุ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลักษณะธุรกิจ

บรษัิทประกอบธุรกจิ ลงทนุในอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก การผลติ น�าเข้าและจ�าหน่าย  สารเคมีรวมทัง้อปุกรณ์

ที่ใช้ในอุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตน�้ามันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรม

โพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมกระดาษ  อุตสาหกรรมการ

ก่อสร้าง โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 

วิสัยทัศน์

บรษิทัมุ่งมัน่สู่การเป็นผูป้ระกอบการด้านพลงังานสะอาดปิโตรเคมีและสาธารณูปโภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยรกัษาความเป็นผูน้�า

ในระดับประเทศและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

พันธกิจ

1.  มุ่งเน้นการประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

สิ่งแวดล้อมและสังคม

2.  ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

3.  รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ โดยการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัธุรกจิอย่างต่อเน่ือง และส่งผลตอบแทนให้กบัผูถ้อืหุน้ทีมี่เสถยีรภาพในระยะยาว

4.  มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยค�านึงถึงสภาพแวดล้อมในการท�างาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและส่งเสริม ความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

บริษัทมีจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและเจตนารมณ์มุ่งม่ันในการที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้

มีส่วนได้เสีย ค�านึงถึงสังคม และส่ิงแวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการส่ือสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดังกล่าวจะ

สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงานท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีก�าหนดไว้ในด้าน

ต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษา ข้อมูล

อันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อ พนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว  

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักับการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด โดยให้ความส�าคญัต่อระบบการบรหิารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงจะท�าให้เกดิความเชือ่ม่ันกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายท่ีเกีย่วข้องและส่งผลให้ธุรกจิมีความเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื 

ภายใต้การด�าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง บรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบักจิการท่ีดี เพือ่ยกระดับการ

ด�าเนินงานท่ีมอียูแ่ล้ว ให้มคีวามเป็นระบบมาตรฐานทีช่ดัเจน และเผยแพร่ให้คณะกรรมการผูบ้รหิารและกระจายไปสูพ่นกังานทุกระดับชัน้ อนั

เป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้บน website 

ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ 

ส�าหรับรายละเอียดนโยบายแต่ละด้านของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและผลการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ราย

ละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บรษัิทฯ ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญัในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยได้ก�าหนดและประกาศนโยบายป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่ 

ภายในองค์กรและเผยแพร่ไปสู่ทุกระดับชัน้ในองค์กรและขอให้ทกุ ๆ หน่วยงานได้ถอืปฏบิติัทัว่กนั นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัได้สมัครเข้าร่วมเป็น
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สมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย PACT Network (Partnership Against Corruption for Thailand) เพื่อการต่อต้านทุจริต

เพื่อประเทศไทยร่วมกัน จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) และบริษัทฯ ได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด “Active Citizen พลังพลเมือง ต่อต้าน

คอร์รัปชั่น” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เมื่อเดือนกันยายน ปี 2558

รางวัลแห่งความสำาเร็จในรอบปีระยะเวลาปี 2556-2558

2558  -  ได้รบัการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย   

  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน 

2557  -  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best IR Award 2014)

      จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556  -  รางวัลคณะกรรมการแห่งปี ( Board of the Year Award 2013)

     จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  -  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relation Award 2013)

     จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บรษัิทฯ ตระหนกัและให้ความส�าคัญในการส่งเสรมิ สนบัสนุนการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม ชมุชนและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยค�านงึ

ถงึผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย พร้อมท้ังสร้างทัศนคติและวฒันธรรมองค์กร เพือ่ให้พนกังานมีความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีอ่ยูร่่วม

กนั โดยได้มกีารก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสังคม โดยมีหลกัการก�าหนดไว้เพือ่เป็นแนวปฏบิติัร่วมกนั ประกอบด้วยหลกั 7 ประการดังนี้ 

1.  การก�ากับดูแลองค์กรที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด�าเนินธุรกิจ  เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการ

เติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นสากล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและด�ารงรักษา

ความเป็นเลศิด้านการท�าธุรกจิภายใต้การบรหิารงานท่ีมีประสทิธิภาพควบคูไ่ปกบัคณุธรรมและจรยิธรรมอนัเป็นคณุค่าพืน้ฐานของ

องค์กรชั้นน�า 

2.  สิทธิมนษุยชน  ให้ความส�าคัญกบัสิทธิมนษุยชนข้ันพืน้ฐาน เพือ่ส่งเสรมิการเคารพต่อสิทธิและเสรภีาพ ด้วยการไม่เลอืกปฏิบติั ส่ง

เสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกประเภท

3.  การปฏบัิติด้านแรงงาน  มีการก�ากบัดูแลค่าจ้างอยูใ่นระดับท่ีเหมาะสม และการจัดระเบียบองค์กรนัน้ด�าเนนิการอย่างรบัผดิชอบภาย

ใต้กรอบแห่งกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

4.  ส่ิงแวดล้อม มนีโยบายด้านส่ิงแวดล้อมชดัเจนและถอืแนวปฏบัิติอย่างเคร่งครดั เช่นมมีาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมในกจิกรรม

ต่าง ๆ ขององค์กร

5.  การด�าเนนิงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการบรกิารท่ีดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพือ่ความพอใจสูงสุดของลกูค้า มีความจรงิใจและจรงิจัง

ต่อการจดัการข้อร้องเรยีนของลกูค้า แก้ไขข้อบกพร่องทีเ่กดิจากการส่งมอบสนิค้า การบรกิาร โดยมุ่งเน้นทีจ่ะคงไว้ซึง่ความสมัพนัธ์

ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าและคู่ค้า

6.  การมีส่วนร่วมและพฒันาชมุชน ด�าเนนิธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม ท้ังในด้านความปลอดภยั คณุภาพชวีติ 

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 

ตลอดจนค�านึงถึงการด�าเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็น กระบวนการที่ใช้/ช่องทางการ

สื่อสาร

แนวปฏิบัติ

ชุมชน - ดูแลส่ิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัย

- ร่วมพัฒนาชุมชน

- สนบัสนุนกิจกรรมของชมุชน

- เข้าร่วมประชุมประจ�าเดือนกบั

หมู่บ้านและชุมชน

- กิจกรรมร่วมกับทางชุมชนต่อ

เนื่องตลอดทั้งปี

- ร่วมรบัฟังความคดิเหน็ ปัญหา เรือ่งร้องเรยีนใน

การประชุมร่วมดังกล่าว

- ร่วมกบัชมุชนด�าเนินกจิกรรม/โครงการด้านอาชพี 

การศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้อง

ถิ่น และร่วมพัฒนาสถานที่ชุมชนให้มีน่าอยู่

พนักงาน - ค ่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ สิ ท ธิ

ประโยชน์

- การฝึกอบรมและพัฒนา

- ความมั่นคงและก้าวหน้า

- กิจกรรมพาพนักงานเยี่ยมชม

โรงงานตามพื้นที่ต่าง ๆ  ปีละ 

1 ครั้ง

- กจิกรรมกฬีาสพีนกังานประจ�า

ทุกปี 

- กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ประจ�า

ทุกปี

- ปฏบัิติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ค�านึงถึงหลัก

สิทธิมนษุยชนและและร่วมพฒันาศักยภาพของ

พนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

- จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม

- พฒันาพนกังานแต่ละคน ครอบคลมุความสามารถ

หลกัองค์กร ความสามารถเชงิการบรหิารจดัการ

และความสามารถในการปฏิบัติงาน

- พัฒนาทักษาด้านภาษาอังกฤษแก่พนักงาน โดย

จ้างครเูจ้าของภาษามาสอนแก่พนักงาน ณ.ส�านัก

งานบริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน - ผลตอบแทนและการเติบโต

ขององค์กร

- การด�าเนนิกิจการประสบความ

ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

- การประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี

- กิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหาร

ไตรมาส (Opportunity Day) 

- ปฏบัิติต่อผูถ้อืหุน้ ตามนโยบายจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็น ถูกต้องตามความ

เป็นจรงิตามที ่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัดูแล

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

ลูกค้า - การส่งมอบสนิค้าและบรกิารที่

มีคุณภาพ ปรมิาณและเง่ือนไข

เวลาท่ีก�าหนดในราคาเป็น

ธรรม

- การประชุมร่วมกันกับลูกค้า

- การส�ารวจความพึงพอใจอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง

- การรับฟังความคิดเห็นและข้อ

ร้องเรียนจากลูกค้า 

- ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความไว้วางใจ การ

ตอบสนองความต้องการลกูค้า การส่งมอบสินค้า

ทีถ่กูต้อง ตรงเวลา และการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั

และรักษาความลับข้อมูลลูกค้า

คู่ค้า - ความเป็นธรรมและเสมอภาค

- ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู ้ 

ประสบการณ ์และความ

เชี่ยวชาญระหว่างกัน

-การประชุมร่วมกัน

-การรับฟังความคิดเห็นและรับ

ข้อร้องเรียน

- ให้ความส�าคัญกับคู่ค้าในฐานะ พันธมิตรทาง

ธุรกิจที่มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โดยปฏบัิติกบัคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 

รักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและค�านึงถึงผล

ประโยชน์ร่วมกัน

คู่แข่ง - ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 

สุจริตและเป็นธรรม

- แข่งขันภายใต้หลักจริยธรรม

และกฎหมาย

- รับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ - ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม ค�านึงถึง

จริยธรรมและกฎหมาย โดย

- ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

- ไม่แสวงหาข้อมูลของคูค้่าและคูแ่ข่งอย่างไม่สุจริต

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ กับคู่

แข่งทางการค้า

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็น กระบวนการที่ใช้/ช่องทางการ

สื่อสาร

แนวปฏิบัติ

สื่อมวลชน - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

อย่างชัดเจน ถูกต้องและตรง

ประเด็น

- ส่ือสารข้อมูลท่ีทันต่อความ

ต้องการ

- การเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชม

โรงงาน/กิจกรรมองค์กร

 ปี 2558 จ�านวน 2 ครั้ง

- จัด Meet the press/สัมภาษณ์

พบปะผู้บริหาร

 ปี 2558 จ�านวน 9  ครั้ง

- การเผยแพร่ข ้อมูลข ่าวสาร

และกิจกรรมองค์กรผ่านข่าว/

ประชาสัมพันธ์

 ปี 2558 จ�านวน  14 ครั้ง

- ให้ความร่วมมือกบัส่ือมวลชนในการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง อย่างเท่าเทียมและ

ทันต่อความต้องการของสื่อมวลชน

หน่วยงานภาครัฐ/

มหาวิทยาลัย/เอกชน 

- การเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละแลก

เปลี่ยนความรู้ด้านพลังงาน

ทดแทน 

- การเปิดให้หน่วยงานภาครัฐ/

มหาวทิยาลยัเข้าเยีย่มชมโรงงาน

ก๊าซชวีภาพอดัความดนัสงู(CBG) 

ในปี 2558 ดังนี้ 

- หน่วยงานภาครฐัเช่น การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิต (กฟผ.) อบต. บ้านหลวง 

กระทรวงพลังงาน

 จ�านวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง

- มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน 

จ�านวน 6 ครั้ง 

- ให้ความร่วมมือหน่วยงานภาครฐัและมหาวทิยาลัย

ในการเผยแพร่เป็นสือ่การเรยีนรู ้ให้เกดิประโยชน์

ด้านการศึกษาและพัฒนาประเทศด้านพลังงาน

ทดแทน

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)

7ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE



แนวทางการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในด้านการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการด�าเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 มิติ

ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม

 1.  ด้านเศรษฐกิจ

บรษัิทฯ ตระหนกัถงึการด�าเนินธุรกจิในฐานะผูผ้ลติพลงังานทดแทน ส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายภาครฐั โดยไม่หยดุน่ิงท่ีจะศกึษา

และพฒันาโครงการด้านพลงังานทดแทน ควบคู่ไปกบัการแสวงหาโอกาสการเจรญิเติบโตในธุรกจิอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข้องด้านพลงังานทดแทน  

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประเทศ ขณะเดียวกัน สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารงานหรือด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนกับองค์กร 

  1.1  ภาพรวมเศรษฐกิจ 

  ภาพรวมเศรษฐกจิโลกในปี 2558 อยูใ่นภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาวะเศรษฐกจิของจนีและ ตลาดเกดิใหม่ ภาวะเงนิฝืด

ในยูโรโซนและตลาดญี่ปุ่น การลดลงของราคาน�้ามันในตลาดโลก ส่งผลให้การลงทุนการค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มซบเซา ตาม

การชะลอตัวเศรษฐกิจโลก

  ส�าหรับเศรษฐกิจของไทยในปี 2558 น้ันจากข้อมูลส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ (สคช.) สรุป

ว่า เศรษฐกจิไทยในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยการบรโิภคภาครวัเรอืนขยายตัวร้อยละ    การลงทนุรวมร้อยละ2.0 และ 4.6 ตาม

ล�าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ -0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.3 ของ GDP   

  โดยในปี 2558 เศรษฐกจิไทยได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ภาวการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน 

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้า ๆ 

  1.2   การบริหารความเสี่ยงองค์กร

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง เพื่อลดความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการ

เปลี่ยนแปลงจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยให้ความส�าคัญในการ

จัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงและบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสม ภายใต้กระบวนการบริหารความเส่ียง

ตามหลักมาตรฐานสากล COSO ERM บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบโดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท�า

 บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
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แนวทางการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในด้านการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการ

ด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 มิติดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 
1.  ด้านเศรษฐกิจ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตพลังงานทดแทน ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ภาครัฐ โดยไม่หยุดนิ่งที่จะศึกษาและพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสการ
เจริญเติบโตในธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทน  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างเสถียรภาพด้าน
พลังงานให้กับประเทศ ขณะเดียวกัน สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้
การบริหารงานหรือด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนกับองค์กร  
 

1.1  ภาพรวมเศรษฐกิจ  
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2558 อยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจของจีนและ 

ตลาดเกิดใหม่ ภาวะเงินฝืดในยูโรโซนและตลาดญี่ปุ่น การลดลงของราคาน้ ามันในตลาดโลก ส่งผลให้การลงทุน
การค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มซบเซา ตามการชะลอตัวเศรษฐกิจโลก 

ส าหรับเศรษฐกิจของไทยในปี 2558 นั้นจากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติ (สคช.) สรุปว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยการบริโภคภาครัวเรือนขยายตัวร้อยละ                                  
การลงทุนรวมร้อยละ2.0 และ 4.6 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ -0.8 และบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลร้อยละ 6.3 ของ GDP    

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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หน้าท่ีบรหิารความเส่ียงในภาพรวมให้เกิดประสทิธิผลสูงสดุและมีการด�าเนินงานด้านการบรหิารความเส่ียงผ่านคณะท�างานบรหิาร

ความเสีย่ง ซ่ึงในปี 2558 ทีผ่่านมา มีการด�าเนนิงานด้านการบรหิารความเสีย่งดังนี ้มกีารจดัประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

จ�านวนทั้งส้ิน 3 ครั้ง และการประชุมคณะท�างานบริหารความเสี่ยง จ�านวนทั้งส้ิน 8 ครั้ง จากการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ที่

มีการด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ปรากฏในปีที่ผ่านมาได้รับการบริหารจัดการ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และ

เหมาะสม รายละเอียดปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี หัวข้อ ปัจจัยเสี่ยง 

  1.3 การจัดการกลยุทธ์ 

  บรษัิทฯ น�าระบบ Key Performance Indicator (KPIs) เข้ามาเป็นตัวชีว้ดัความส�าเรจ็ในองค์กร โดยก�าหนดให้ครอบคลุมในทุก

ด้าน ด้านการลงทุน ด้านการเงิน และด้านการบริหารองค์กร ท้ังน้ีได้ก�าหนด KPI ท่ีเก่ียวข้องด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมและการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมไว้ด้วย ทั้งน้ี KPI ดังกล่าว ได้กระจายลงไปถึงระดับหน่วยงานและพนักงานในองค์กรที่รับ

ผดิชอบ โดยบรษัิทฯ ใช้ KPI เพือ่การประเมินความก้าวหน้าของการบรรลเุป้าประสงค์ขององค์กร ส�าหรบัการติดตามผลการด�าเนนิ

งาน บรษัิทฯ ก็ได้จดัให้มกีารติดตามผลการด�าเนนิงานด้าน KPI ทกุ 6 เดือน เพือ่ให้เกดิความม่ันใจว่า ผลการด�าเนนิงานจะส�าเรจ็ตาม 

KPI ท่ีก�าหนดไว้  ส่วนการติดตามผลการด�าเนินงานด้านอืน่ ๆ บรษัิทฯ กก็�าหนดให้มีการประชมุฝ่ายจดัการเป็นประจ�าทกุเดือน เพือ่

ติดตามผลและการแก้ไขปัญหาในการปฏบัิติงานด้าน ๆ ต่าง ๆ ในองค์กรเพือ่ให้เกดิความม่ันใจว่า จะสามารถบรรลเุป้าประสงค์ตาม

ที่ก�าหนดไว้

  1.4 ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

   ด้านการเติบโตรายได้ 

  ในปี 2558  ด้วยสภาพเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ภาวะเงินฝืดในยูโรโซนและตลาดญ่ีปุ่น การลดลงของราคา

น�้ามันในตลาดโลก ท�าให้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยมไม่ได้ และยังส่งผลกระทบต่อ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการด�าเนินงานขยายธุรกิจ 

ส่งผลให้มีจ�านวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีผลประกอบการที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา สรุปดังนี้

  จ�านวนพนักงานและรายได้ ณ. สิ้นปี 2558 

 

  สิ้นปี 2558  มีพนักงานจ�านวน           สิ้นปี 2558 มีรายได้ 

  ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายการ พ.ศ. 2556
(ล้านบาท)

พ.ศ. 2557
(ล้านบาท)

พ.ศ. 2558
(ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริการ 978 992 1,446

EBITDA รวม 158 128 217

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 131 51 94

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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 2. ด้านสังคม

บริษัทฯให้ความส�าคัญกับสังคม ทัง้สังคมภายในและสงัคมภายนอก เนื่องจากสังคมเป็นกลไกส�าคัญทีจ่ะช่วยผลักดันให้การด�าเนิน

ธุรกิจคงอยู่และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นแรงส�าคัญที่จะช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมที่ดีในองค์กร จึงใส่ใจในการพัฒนาสังคมอย่างต่อ

เนื่องเสมอมา เริ่มต้ังแต่สังคมภายในคือ กลุ่มพนักงาน เป็นหัวใจส�าคัญในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ได้อย่างยัง่ยนื โดยได้พฒันาทกัษะความรู ้ความสามารถทัง้ด้านการบรหิารงานและการท�างานให้กบัพนกังาน ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมให้

พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน และร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมในวงกว้าง ผ่านการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรม

เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

  2.1 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

  การจ้างงาน (Employment)

  ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงรับพนักงานเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างานของหน่วยงานซ่ึงต�าแหน่งที่รับเพิ่มส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานในส่วนโรงงานและส่วนปฏิบัติการ 

อย่างไรกต็ามบรษัิทฯ ยงัคงให้ความส�าคญักบัการรกัษามาตรฐานระบบการคัดเลอืกพนกังาน โดยมีการทดสอบข้อเขยีน ความ

สามารถด้านภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์ รวมไปถึงการตรวจความพร้อมด้านสุขภาพอนามัย บริษัทฯ เชื่อม่ันว่าการ

คัดเลอืกพนักงานตามความรูค้วามสามารถของแต่ละบคุคล และความเหมาะสมกบัต�าแหน่งงาน รวมทัง้ให้ความเสมอภาคทาง

โอกาสแก่ผูส้มคัรงานโดยไม่มีการกดีกนัทางเพศ เป็นจดุเริม่ต้นของประสทิธิภาพในการปฏบัิติงานและการน�าพาบริษัทฯให้มี

ความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

  บริษัทฯ ถือนโยบายในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่นเดียวกันในด้านแรงงาน บริษัทก็ได้ก�าหนดให้

พนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทฯ ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า 20 ปี และไม่มีการกีดกันทางเพศ ไม่ว่าพนักงานจะเป็นพนักงานหญิง

หรอืชาย ก็มีสทิธิตามระเบียบบรษัิทฯ อย่างเท่าเทยีมกนั พนกังานได้รบัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชกิ 

“กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน” โดยเลือกสะสมเงินในอัตราร้อยละ 3 หรือร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึ่งบริษัทฯ สมทบให้ใน

อัตราเดียวกัน ตามเงื่อนไขของระเบียบบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้

  ในส่วนผูร้บัเหมาน้ัน บรษัิทฯ ได้ก�าหนดไว้ในสญัญาให้ผูร้บัจ้างต้องปฏบิติัต่อผูท้�างานซึง่เป็นลกูจ้างให้ถกูต้องครบถ้วน

ตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกนัสังคมและเงนิทดแทน ประกาศกระทรวง ระเบยีบของทางราชการ และ

อื่น ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้และให้ผู้ว่าจ้างมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่บอกล่วงหน้า 

  ภาพแสดงจำานวนพนักงานทั้งหมด ( 2554-2558)  

 บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
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ภาพแสดงจ านวนพนักงานท้ังหมด ( 2554-2558)   

 

2.2 การบริหารสวัสดิการ 

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่ เหมาะสมแก่พนักงานตามกฎหมายก าหนด และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ สังคม เศรษฐกิจและความจ าเป็นของธุรกิจ เช่น มีสวัสดิการประกันสุขภาพพนักงาน 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุส าหรับพนักงาน การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น  

2.3 การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 

บริษัท ฯ ด าเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนด้วยหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ให้
สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถใหม่ ๆ เข้ามาร่วมงานบริษัทฯ และ
จูงใจให้พนักงานปัจจุบันพัฒนาผลงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้อัตราการลาออกของ
พนักงานอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาและ
พนักงานจึงมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานน าไปสู่การพัฒนางาน
และพัฒนาพนักงานในคราวเดียวกัน  
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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  2.2 การบริหารสวัสดิการ

  บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานตามกฎหมายก�าหนด และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

สงัคม เศรษฐกจิและความจ�าเป็นของธรุกจิ เช่น มสีวสัดกิารประกนัสขุภาพพนกังาน กองทนุส�ารองเลี้ยงชีพ การประกนัชีวติ

และอุบัติเหตุส�าหรับพนักงาน การตรวจสุขภาพประจ�าปี เป็นต้น 

  2.3 การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

  บรษัิท ฯ ด�าเนนินโยบายการบรหิารค่าจ้างและผลตอบแทนด้วยหลกัความเป็นธรรม เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผดิชอบ

และสอดคล้องกบัความสามารถของพนักงาน รวมทัง้ปรบัปรงุอตัราค่าตอบแทนของบรษัิทฯ ให้สามารถแข่งขันในอตุสาหกรรม

เดียวกันได้ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถใหม่ ๆ เข้ามาร่วมงานบริษัทฯ และจูงใจให้พนักงานปัจจุบันพัฒนาผลงานการ

ปฏบัิติอย่างต่อเนือ่งและเป็นเหตุส�าคัญท่ีท�าให้อตัราการลาออกของพนักงานอยูใ่นเกณฑ์ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

  บรษัิทฯ มีการประเมินผลการปฏบิติังานของพนกังานท่ีมีเกณฑ์การวดัท่ีชดัเจน ผูบั้งคับบัญชาและพนกังานจงึมีความรู้ 

ความเข้าใจในแนวทางเดียวกนั ท�าให้การประเมินผลการปฏบัิติงานน�าไปสู่การพฒันางานและพฒันาพนักงานในคราวเดียวกนั 

  ภาพแสดงอัตราการลาออกของพนักงาน (2554-2558)

 

  2.4 พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

  บริษัทฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน, พนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับบริษัทฯ มา

อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความสุขและพึงพอใจในการท�างาน และเกิดพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจกันทั่วองค์กร โดยจัดให้มี

กิจกรรมต่าง ๆ หลายรูปแบบที่แฝงไว้ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมและจิตส�านึกที่ดีต่อเพื่อนพนักงาน องค์กรและสังคมโดยรวม

  ในปีนี้บริษัทฯ ยังได้ด�ารงคงไว้ซึ่งกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์หลัก ๆ ไว้อาทิ

 • กิจกรรมวันสงกรานต์  บริษัทฯ จัดให้มีประเพณีรดน�้าด�าหัวในวันสงกรานต์ทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

 • กิจกรรม CEO และกรรมการผู้จัดการ พบพนักงานใหม่  บริษัทฯ จัดให้ CEOและกรรมการผู้จัดการ ได้พบปะกับ

พนกังานท่ีเพิง่เข้ามาท�างานใหม่ ทัง้นีเ้พือ่สร้างความรูสึ้กทีดี่ให้กบัพนกังานท่ีเข้ามาใหม่ และให้ตระหนกัถึงความ

ส�าคัญของผู้บริหารที่ได้ให้ความส�าคัญกับพนักงาน

 • กจิกรรมกฬีาและฉลองวนัปีใหม่  บรษัิทฯ ได้จดังานฉลองวนัปีใหม่ขึน้เป็นประจ�าทกุปี โดยในวนัดังกล่าวจะมีการ

แข่งขันกีฬาสีระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บริหารด้วย  ส�าหรับในส่วนของโรงงาน ทางบริษัทฯ ก็จะมีการให้แต่ละ

โรงงานจัดงานตามแต่ละพื้นท่ีตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึน

ระหว่างผู้บริหารและกลุ่มพนักงานด้วยกัน

 • กิจกรรมกีฬาแบดมินตัน บริษัทฯ จัดให้มีการจัดต้ังกลุ่มแบดมินตัน ให้กับพนักงานผู้สนใจในการออกก�าลังกาย 

ซ่ึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มเล่นกีฬาที่ตนเองสมัครใจเล่น ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายแข็ง

แรงและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มด้วย

 บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
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ภาพแสดงอัตราการลาออกของพนักงาน (2554-2558) 

 

2.4 พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) 

บริษัทฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน, พนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับ
บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสุขและพึงพอใจในการท างาน และเกิดพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจกัน
ทั่วองค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ หลายรูปแบบที่แฝงไว้ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกที่ดีต่อเพื่อน
พนักงาน องค์กรและสังคมโดยรวม 

ในปีน้ีบริษัทฯ ยังได้ด ารงคงไว้ซึ่งกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์หลัก ๆ ไว้อาทิ 

 กิจกรรมวันสงกรานต์  บริษัทฯ จัดให้มีประเพณีรดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์ทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร 

 กิจกรรม CEO และกรรมการผู้จัดการ พบพนักงานใหม่  บริษัทฯ จัดให้ CEOและกรรมการผู้จัดการ ได้
พบปะกับพนักงานที่เพิ่งเข้ามาท างานใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ และให้
ตระหนักถึงความส าคัญของผู้บริหารที่ได้ให้ความส าคัญกับพนักงาน 

 กิจกรรมกีฬาและฉลองวันปีใหม่  บริษัทฯ ได้จัดงานฉลองวันปีใหม่ขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยในวันดังกล่าว
จะมีการแข่งขันกีฬาสีระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บริหารด้วย  ส าหรับในส่วนของโรงงาน ทางบริษัทฯ ก็จะมี
การให้แต่ละโรงงานจัดงานตามแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารและกลุ่มพนักงานด้วยกัน 
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  2.5 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่บุคลากร (Human Resource Development)

  บรษัิทฯ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ทีจ่ะสนบัสนนุความก้าวหน้าในการพฒันาบุคลากร โดยมีเป้าหมายพฒันาพนกังานให้เป็น

ทรพัยากรทีค่วามรู ้ความสามารถ มีความทันสมัย มีศักยภาพแข่งขนัได้ทางธุรกิจในระดับสากล และท่ีส�าคญัเป็นคนท่ีมีคุณค่า

ต่อสังคมด้วย และเพือ่ให้บรรลเุจตนารมณ์ดังกล่าว การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานจงึเป็นหน้าท่ีความรบัผดิชอบร่วมกนั ระ

หว่างบริษัทฯ และพนักงานทุกคน

  2.5.1   หน้าที่และความรับผิดชอบในงานพัฒนาบุคลากร

   ผูบ้งัคับบัญชาทกุระดับมีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ในการพฒันาผูใ้ต้บังคบับญัชาของตน โดยการใช้วธีิการท�า

ประเมิน Competency Gap ร่วมกันกับพนักงานรวมทั้งร่วมกันจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Devel-

opment Plan (IDP) ประจ�าปีของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยมีส่วนงานพัฒนาบุคลากรท�าหน้าที่เป็นผู้ประสาน ให้ค�า

ปรึกษาแนะน�า ตลอดจนจัดท�าหลักสูตรและวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจ�าเป็นและ

ความต้องการในการพัฒนาองค์กรและตัวพนักงานให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเส้นทางการเติบโตใน

สายอาชีพ

  ส�าหรบัพนกังานกมี็หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบท่ีจะต้องใฝ่เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตามแผน IDP ทีว่างไว้ผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรม ที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ เป็นต้น

  2.5.2    การพัฒนาบุคลากร

   เพื่อพัฒนาพนักงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดเวลา 

บริษัทฯ มีวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาพนักงาน เช่น

   การฝึกอบรม/การสัมมนาดูงาน บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและ work shop ในหลักสูตร ทั้งที่เป็นความรู้ด้าน

เทคนิค ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรม ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย นอกจากนั้น

บริษัทฯ จัดให้มีการดูงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์

ในการท�างานและพัฒนาพนักงาน เป็นประจ�าทุกปี

  2.6 การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

2.6.1 เส้นทางอาชีพ (Career Path)  บริษัทฯ มีการดูแลและก�าหนดหลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานในทุก

ระดับ โดยแบ่งออกเป็น สายบริหาร (Management) และสายวิชาชีพ (Professional) พนักงานทุกคนมีโอกาสในความ

ก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพที่ตนถนัดและมีความสามารถ

2.6.2  แผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) เพือ่ให้การด�าเนินธุรกจิของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างราบรืน่ บรษิทัฯ จงึมกีารจดั

ท�าแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งส�าคัญและมีการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งอย่างต่อเนื่อง

  ภาพแสดงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (2554-2558) 
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 2.7 การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน

บริษัทฯ ยึดถือการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความหมาย

มากกว่ากฎหมายก�าหนด รวมไปถึงความมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายรวมไปถึงสังคมและ

ชุมชน บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ที่พนักงานต้องให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี

  2.7.1 ด้านการศึกษา

  • งานวันเด็กแห่งชาติ

  บริษัทฯ ตระหนักถึงการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ดังน้ันในทุกปี บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนงานวัน

เด็กแห่งชาติกบัหน่วยงานท้องถิน่ในพืน้ท่ีต้ังของโรงงาน ทัง้โรงงานท่ี อ.แม่แตง จ. เชยีงใหม่และที ่อบต.กกแรต จ. สโุขทัย ซ่ึง

เป็นพื้นท่ีบริเวณใกล้กับโรงงาน PPP และในปีน้ี ก็ได้มีตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งจัดข้ึนในวันท่ี 10 มกราคม 

2557 โดยตัวแทนบริษัทฯ ได้มอบจักรยานและสิ่งของอื่น ๆ ในการสนับสนุนทุนด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 

 • โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนทุรกันดารร่วมกับชมรมพลังงานเพื่อสังคม ณ.โรงเรียนอนุบาลวัดโคกเจริญ

  บรษัิทร่วมกจิกรรมจติอาสา “แต้มขันปันน้อง ครัง้ที ่14”   ด้วยการสมทบทุนการศึกษา พร้อมร่วมด�าเนนิกจิกรรมปรบัปรงุ

อาคารเรียน กิจกรรมนันทนาการแก่เด็กๆ โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่น

ทรุกนัดาน ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัที ่20 มถินุายน 2558 กจิกรรมในครัง้นีจ้ดัขึน้โดยชมรมพลงังานเพือ่สังคม ของคณะส่ือมวลชนสาย

พลังงาน ซึ่งบริษัทได้เห็นความส�าคัญของการศึกษาและเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอนาคตของชาติต่อไป

  2.7.2 ด้านคุณภาพชีวิต

 • สนับสนุนโครงการอาชีพเพิ่มรายได้ (ริบบิ้นเพิ่มรายได้) หมู่ 8 ต.กกแรต จ.สุโขทัย

  บริษัทร่วมสนับสนุนโครงการอาชีพเพิ่มรายได้ (ริบบิ้นเพิ่มรายได้) ให้กับผู้ใหญ่บ้าน (บ้านบ่อเพลา) หมู่ 8 ต.กกแรต 

อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย เพื่อเป็นการ ต่อยอด โครงการให้เจริญเติบโตและเป็นการช่วยชุมชนให้มีรายได้เพิ่มจุนเจือครอบครัว

และเลี้ยงตัวเองได้

 • สนับสนุนสร้างบ้านเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่กะ ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  บริษัทร่วมสนับสนุนสมทบทุนการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่กะ ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มอบให้กับก�านัน

ต�าบลแม่แตง เพือ่ให้เจ้าหน้าทีพ่กัอาศัยและสะดวกในการให้บรกิารประชาชนในต�าบลแม่แตงและต�าบลใกล้เคียงทีม่ารบับรกิาร

โรงพยาบาลแม่กะ และให้บริการชุมชนได้ทันเวลา

 

     

  2.7.3 ด้านความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

 • ร่วมทำาบุญประเพณีประจำาทุกปีกับชาวบ้าน หมู่ 8 ต.กกแรต จ.สุโขทัย

  บรษัิทร่วมท�าบญุกบัชาวบ้าน หมู่ 8 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย ซึง่จดัข้ึนเป็นประจ�าทกุปี และทางบรษัิทได้เข้าร่วม

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการท�าบุญในหมู่บ้านครั้งนี้ จัดข้ึน  ณ. อาคารเอนกประสงค์ประจ�าหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์

และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงงาน
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 • มอบโต๊ะเก้าอี้ วัดสิงห์ทอง และร่วมเททองหล่อพระ วัดปรักรัก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

  บรษัิทร่วมสนบัสนุนถวายโต๊ะ เก้าอี ้และเต๊นท์ให้กบั วดัสงิห์ทอง ในงานวดัประจ�าปี และร่วมเททองหล่อพระ วดัปรกั

รกั ซ่ึงวดัทัง้สองแห่งนี ้ต้ังอยู ่ณ. อ�าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั โดยบรษัิทได้ร่วมสนบัสนนุบ�ารงุรกัษาศาสนา และพธีิกรรม

ทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วัดมีอุปกรณ์พร้อมและเพียงพอให้ชุมชนได้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

 • สนับสนุนงานธรรมทูตสัญจร ต. แม่แตง จ. เชียงใหม่

  บริษัทร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพธรรมทูตสัญจร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ต.แม่แตงได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพงานธรรม

ทูตสัญจร “โครงการข่วงแก้วลานบุญ ครอบครัวอบอุ่นด้วยศีล 5” โดยครั้งน้ีบริษัทได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเป็นการเตรียมจัดหา

วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการด�าเนินการจัดกิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี 

  2.7.4 ด้านสาธารณประโยชน์

 • ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและกระจกโค้งจราจรบริเวณด้านหน้าโรงงาน ต.กกแรต จ.สุโขทัย

  บรษิทัได้ติดต้ังสญัญาณไฟกระพรบิ และกระจกโค้งจราจร บรเิวณถนนทางเข้าด้านหน้าโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม 

(PPP) เพือ่ให้ชาวบ้านและพนกังานท่ีใช้รถใช้ถนน มีความปลอดภยัในการเดินทางมากข้ึน และเพือ่ช่วยลดการเกดิอบุติัเหตุให้

น้อยลง

 • โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านหัวป่าห้า ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  บรษิทัได้ร่วมกบัผูน้�าชมุชน ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน และ ชาวบ้านหมู่บ้านหวัป่าห้า ต.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ จ�านวนกว่า 50 คน 

เพื่อด�าเนินการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ชุมชน ร่วมกันทาสีใหม่ท้ังหลัง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มี

ความพร้อมส�าหรับรองรับการใช้งานของหมู่บ้าน อาทิเช่น งานศพ งานท�าบุญ และกิจกรรมส�าคัญต่างๆของหมู่บ้าน 

 • ซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 8 ต.กกแรต จ.สุโขทัย

   ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานโรงงาน PPP ร่วมกันซ่อมแซมถนนช�ารุด บริเวณทางเข้าโรงงานและหมู่บ้าน ต.กกแรต 

จ.สุโขทยั ซ่ึงถนนดังกล่าวชาวบ้านมีการสัญจรไปมาทกุวนั แต่ได้เกดิการช�ารดุลง ท้ังน้ีเพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการท�ากจิกรรม

หรือท�าสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง

 • กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศล ฉลองครบรอบ20ปี บริษัท

  บริษัท พนักงาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หน่วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทย-จตุจักร ซึ่งกิจกรรมนี้

จัดข้ึนเม่ือ วันท่ี 6 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสภากาชาดไทยที่มีความต้องการการรับบริจาคโลหิตเป็นจ�านวนมาก 

และยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย บริษัทจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอ

ส�าหรับรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้วยลกัษณะธุรกจิการผลติด้านพลงังานสะอาด ทีจ่ะต้องอาศัยทรพัยากรธรรมชาติและพชืพลงังานผลติโดยเกษตรเป็นปัจจยัหลกั เพือ่

ส่งเสรมิเกษตรให้มีรายได้ท่ีม่ันคงและยัง่่ยนื ซ่ึงบรษิทัฯ ตระหนกัดีถงึความส�าคญัของการใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สูงสดุ และส่งผลก

ระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเน้นการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้ง

ด้านการอนรุกัษ์พลงังาน การจดัการน�า้ การบ�าบดัน�า้เสยีจากกระบวนการผลติ การจดัการมลภาวะทางอากาศ พร้อมทัง้ปลกูฝังให้พนักงาน

มีจิตส�านึกสาธารณะในการค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  3.1 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ อีกท้ัง

ยังช่วยเสริมศักยภาพองค์กรให้เกิดความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจด้านพลังงานครบวงจร

  เพือ่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเพือ่ประสทิธิผลการด�าเนินงานด้าน QSHE ให้ดีขึน้อย่างต่อเน่ือง บรษิทัได้ก�าหนด

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งม่ันที่จะด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องดังนี้

1  มุ่งเน้นการบรหิารคณุภาพทัว่ท้ังองค์กรด้วยกระบวนการท�างานทีมี่ประสทิธิภาพเพือ่ส่งมอบผลติภณัฑ์และบริการ

ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

2. ปฏบัิติตามกฎหมายในเรือ่ง ความปลอดภยั อาชวีอนามัยและส่ิงแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องอย่างเคร่งครดั รวมถงึข้อก�าหนด

ขององค์กรและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น

3. มุ่งเน้นการจัดการบริหารความเสี่ยง ควบคุมการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย ทรัพย์สินเสียหาย การละเมิด

ระบบรกัษาความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนป้องกนัและลดความเส่ียงด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย

และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากกจิกรรมกระบวนการท�างานและการด�าเนนิธุรกจิของบรษัิททีมี่ผลกระทบ

ต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ช่วงวางแผนโครงการ ช่วงด�าเนินการจนสิ้นสุดการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

4. ด�าเนินกจิการโดยค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม และการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ส่งเสรมิการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. ส่ือสารการด�าเนินงานและประสิทธิผลด้าน QSHE ให้กับผู ้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จัดตั้งคณะท�างาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินการด้านดังกล่าวดังนี้ 

  คณะทำางานด้านภาวะวิกฤต (Crisis Management)

  บรษัิทฯ ได้มกีารจดัต้ังคณะท�างานด้านภาวะวกิฤต โดยประกอบด้วยผูบ้รหิารระดับสูงและผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ ทัง้นีเ้พือ่

เตรียมพร้อมในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดและส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นส่วน

หนึ่งของการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรด้วย 

 เป้าหมายและดัชนีวัดผล

  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ก�าหนดดัชนีวัดผลส�าเร็จ (KPIs) ด้านความปลอดภัย โดยได้ก�าหนดไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร 

ว่าจะต้องไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ รายงานต้องเป็นศูนย์  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักและมีส่วนร่วมใน

การดูแลความปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน

• สถิติอุบัติเหตุและอัตราการบาดเจ็บพนักงานทั้งส�านักงานใหญ่และโรงงาน  เป็นศูนย์ 

• การซ้อมแผนฉุกเฉินย่อยประจ�าปี โรงงานได้ด�าเนินการตามแผนคือมีการซ้อมแผนฉุกเฉินย่อยประจ�าปีข้ึนทุกปี

อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นในการร่วมซ้อมแผนดังกล่าว 

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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  3.2 กระบวนการผลิตกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 3.2.1 วัตถุดิบที่ใช้ในโรงงาน 

สำานักงาน/พื้นที่ แผนดำาเนินการ/โครงการดำาเนินงาน

โรงงานแม่แตง 1 วัตถุดิบของโรงงานคือ มูลสุกร ซ่ึงน�ามาผ่านกระบวนการผลิตเป็นก๊าซชีวภาพใช้เติมในยานยนต์ 

เป็นการช่วยลดของเสียในฟาร์มสุกรอีกทางหนึ่ง

โรงงานแม่แตง 2 วตัถดิุบโรงงานคอื หญ้าเนเปียร์และต้นข้าวโพดทีป่กติเกษตรกรจะท�าการเผาทิง้ ซ่ึงเป็นการน�าวตัถดุบิ

ที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับเกษตรและ

ลดมลภาวะได้อีกทางหนึ่ง  

โรงงาน PPP โรงงานน�าก๊าซท่ีข้ึนมาพร้อมกับการผลิตน�้ามันดิบ (Crude Oil) โดยปกติจะถูกน�าไปเผาทิ้งมาใช้

ให้เป็นประโยชน์ โดยน�ามาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซ

ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และก๊าซโซลนีธรรมชาติ (NGL)ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการโครงการ

ท่อส่งก๊าซ เพื่อน�าเอาก๊าซนี้มาจากหลาย ๆ แหล่งรอบ ๆ โรงงานเพิ่มเติม

  3.2.2  การจัดการพลังงาน 

  บริษัท ยูเอซีและบริษัทฯ ย่อย มีการใช้เฉพาะพลังงานที่ไม่หมุนเวียน (Non-Renewable Energy) ในกระบวนการผลิต

และส�านักงานในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 

1. เชื้อเพลิง ก๊าซที่ขึ้นมาพร้อมกับการผลิตน�้ามันดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท

2. ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงใช้ในพื้นที่ส�านักงานใหญ่ และจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในพื้นที่ต้ังโรงงานตาม 

 พื้นที่ต่าง ๆ 

3. น�า้ใช้ จากการประปานครหลวงส�าหรบัพืน้ทีส่�านักงานและการประปาส่วนภมิูภาคและน�า้บาดาลส�าหรบัพืน้ทีต้ั่ง 

 โรงงาน

  ในปี 2558 บริษัทตระหนักถึงการใช้พลังงาน จึงได้มีโครงการและแผนในการด�าเนินงานเพื่อประหยัดและลดการใช้

พลังงานตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ส�านักงาน/พื้นที่ แผนด�าเนินการ/โครงการด�าเนินงาน

ส�านักงานใหญ่ จดัโครงการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ เพือ่สร้างจติส�านกึการประหยดัพลงังานของพนกังาน ดังน้ี 

ตรวจเชค็ไฟฟ้าทุกครัง้ก่อนกลบับ้าน ปิดเม่ือไม่ใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้าติดต่อกนัเกนิ 15 นาทีและ เลอืกใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเภทของงาน

โรงงาน PPP โรงงานมีระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เองจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าประเภท Gas engine  และ

มีการออกแบบและลงทุนในด้านอุปกรณ์ช่วยลดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ส�าหรับการสตาร์ทเคร่ืองจักรท่ี

ต้องการพลงังานมากและปัจจุบนัโรงงานอยูใ่นระหว่างการศึกษา การปรบัปรงุระบบการจ่ายกระแส

ไฟฟ้า เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการเดินเครื่องจักร

โรงงานแม่แตง รณรงค์และประชาสมัพนัธ์ เพือ่สร้างจิตส�านกึการประหยดัพลงังานของพนกังาน ดังน้ี ตรวจเชค็ไฟฟ้า

ทกุครัง้ก่อนกลบับ้าน ปิดเม่ือไม่ใช้งานและ เลอืกใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัประเภทของงาน

  3.2.3 นำ้าใช้

  น�า้ถอืว่าเป็นสิง่จ�าเป็นและส�าคญัต่อการด�ารงชวีติ ถอืว่าเป็นปัจจยัสีข่องมนษุย์ และมีความส�าคัญมากขึน้เนือ่งจากผลก

ระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท�าให้เกิดภาวะขาดแคลนน�้าข้ึนทั่วโลกและเกิดภาวะภัยแล้งรวมท้ังประเทศไทย แม้ว่า

บริษัทฯ และโรงงานจะไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน�้ามากนัก แต่บริษัทฯ ก็มีนโยบายด้านการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้

เกดิประสิทธิภาพสงูสดุ ลดการสูญเสียจงึมกีารด�าเนินมาตรการลดการใช้น�า้และน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ในระบบหรอืกระบวนการ

ผลิตดังนี้

รายงานประจ�าปี 2558
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สำานักงาน/พื้นที่ แผนดำาเนินการ/โครงการดำาเนินงาน

โรงงานแม่แตง 1 และ 2 -น�้าในกระบวนการผลิต จะมาจากความชื้นในหญ้าเป็นหลักและมีส่วนหนึ่งที่วนกลับมาใช้ใหม่ 

-ในส่วนของน�้าใช้น้ันจะใช้เฉพาะในส่วนส�านักงาน ซ่ึงมีมาตรการและแนวทางประหยัดน�้า เช่น 

รณรงค์สร้างจิตส�านึกการประหยัดการใช้น�้าของพนักงาน โดยปิดน�้าทุกครั้งหลังใช้งาน ไม่เปิดน�้า

ทิ้งไว้ หมั่นตรวจสอบการรั่วซึมของท่อ หากพบเห็นให้รีบด�าเนินการแก้ไข และท�าโครงการน�าน�้า

ทิ้งที่ผ่านกระบวนการบ�าบัดแล้วน�ากลับมาใช้ในระบบ

โรงงาน PPP -น�้าใช้ในพื้นที่โรงงานมีแหล่งที่มาจากน�้าฝน และบ่อน�้าใต้ดินภายในพื้นที่โรงงาน ซึ่งได้ด�าเนินการ

ขออนุญาตการเจาะน�้าบาดาลเพื่อน�าขึ้นมาใช้ในโรงงาน จากส�านักงานน�้าบาดาล จ. สุโขทัย

  3.2.4   การกำาจัดมลพิษนำ้าเสียหรือนำ้าทิ้งในระบบ

  ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ โรงงานได้ให้ความส�าคัญต่อกระบวนการก�าจัดมลพิษน�้าเสียหรือน�า้ทิ้งในระบบเป็น

อย่างมาก โดยมีแนวทางการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวดังนี้

สำานักงาน/พื้นที่ แผนดำาเนินการ/โครงการดำาเนินงาน

โรงงานแม่แตง 1 น�า้ท่ีออกจากกระบวนการผลติ ส่วนหน่ึงวนน�ากลบัมาใช้ในกระบวนการผลติ และทีเ่หลอืน�าไปผ่าน

กระบวนการบ�าบัดแบบไม่ใช้อากาศ + เติมอากาศ (Oxidation Ditch) ได้ค่าตามมาตรฐาน

โรงงาน PPP

 

น�า้ปนเป้ือนท่ีออกจากระบบการผลติ จะส่งให้บรษิทัรบัก�าจดักากของเสียทีไ่ด้รบัอนุญาตให้รบัก�าจดั

กากของเสีย (รง.101) จากหน่วยงานราชการ ซึ่งน�้าปนเปื้อนดังกล่าวจะมีกระบวนการแยกน�้ามัน

โดยใช้บ่อดักไขมัน (CPI Tank) ก่อนส่งก�าจัด 

ส�าหรับน�้าท้ิงท่ีไม่มีการปนเปื้อน ทางโรงงานได้จัดสร้างให้มีบ่อกักเก็บและใช้ประโยชน์ เพื่อเสริม

สร้างความหลากหลายและรักษาระบบนิเวศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงงาน

  3.2.5 สิ่งปฏิกูล ของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้ในระบบ ทางโรงงานมีแนวทางบริหารจัดการดังนี้

สำานักงาน/พื้นที่ แผนดำาเนินการ/โครงการดำาเนินงาน

โรงงานแม่แตง 1 และ 2 จากกระบวนการผลติจะเหลอืกากหญ้า ทีไ่ม่สามารถย่อยได้ ซ่ึงกากหญ้าในส่วนนีส้ามารถน�าไปเป็น

ส่วนผสมในดินส�าหรบัปลกูพชื โดยหลกั ๆ จะติดต่อหาผูท่ี้สนใจมารบัและน�าไปเป็นวสัดุปรบัปรงุ

ดินส�าหรับเพาะปลูก บางส่วนน�าไปใช้ในแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์

โรงงาน PPP

 

ของเสียที่เป็นของเสียอันตรายและไม่อันตราย ที่เกิดจากกระบวนการผลิตและจากงานซ่อมบ�ารุง

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ได้ถูกส่งไปก�าจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

  3.2.6   การเกิดมลพิษทางอากาศและกลิ่น  

  การปล่อยมลพษิทางอากาศถอืเป็นประเด็นส�าคญัอกีประเด็นหนึง่ท่ีบรษัิทฯ ให้ความส�าคัญ แม้ทางโรงงานจะเป็นโรงงาน

ผลิตขนาดเล็ก แต่โรงงานก็ค�านึงถึงผลกระทบทางมลพิษทางอากาศ ซึ่งทางโรงงานมีแนวทางด�าเนินการดังนี้

สำานักงาน/พื้นที่ แผนดำาเนินการ/โครงการดำาเนินงาน

โรงงานแม่แตง 1 และ 2 โรงงานท�าการติดต้ังระบบก�าจัดก๊าซส่วนเกินทิง้ เพือ่ไม่ให้ก๊าซชวีภาพฟุง้กระจายในบรเิวณใดบริเวณ

หน่ึงและลดการก่อภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ในส่วนกระบวนการหมัก

ที่ไม่ใช้อากาศนั้น โดยปกติจะเกิดกลิ่น แต่เนื่องจากกระบวนการหมักของระบบอยู่ในถังปิดฝาเป็น

ระบบปิด ท�าให้ไม่มีกลิ่นออกมารบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ

โรงงาน PPP โรงงานปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยท�าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยผลที่ได้จากการตรวจวัดมี

ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด

รายงานประจ�าปี 2558
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ผังการบริหารงาน / Organization Structure

คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Audit Committee

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit

ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการเงินและบัญชี

Chief Financial Officer

ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี

Vice President 
- Accounting

ผู้จัดการ
ฝ่ายการเงิน

Vice President 
- Finance

ผู้จัดการ
ฝ่ายวางแผนการเงิน

 Vice President 
– Finance Planning 

คณะกรรมการ บริหาร
Executive Committee

เลขานุการบริษัท
Corporate Secretary

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief  Executive Officer

กรรมการผู้จัดการ
President

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

Risk Management Committee 

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

Corporate Governance 
Committee

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

Nomination &
Remuneration Committee

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
Senior Vice President

Sales & Business Development 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายขายและการตลาด
Senior Vice President

Sales & Marketing 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

Senior Vice President 
Operation

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

1.  รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา

 - ประธานกรรมการ 

2.  นายกิตติ ชีวะเกตุ 

 - กรรมการ

 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 - ประธานกรรมการบริหาร

3.  นายชัชพล ประสพโชค

 - กรรมการ 

 - กรรมการผู้จัดการ

 - กรรมการบริหาร

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.  นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

 - กรรมการ

 - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

 - กรรมการบริหาร

 - กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

5.  รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

 - กรรมการอิสระ 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 - กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.  รศ. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

 - กรรมการอิสระ 

 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 - กรรมการตรวจสอบ 

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.  นางสาวจีระพันธ์ จินดา

 - กรรมการอิสระ 

 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 - กรรมการตรวจสอบ

 - กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

17
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12 ปี 2544

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33 ปี 2014

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 UAC : 20,060,522 หุ้น (ร้อยละ 3.17 นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 2,228,946 หุ้น

UAC-W1 : 2,726,590 หน่วย

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 

ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

กิจการอื่น

ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน

พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2545 – ธ.ค. 2558

2544 – มี.ค. 2558

2527 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมูล จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็  

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายงานประจ�าปี 2558
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นายกิตติ  ชีวะเกตุ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142 ปี 2554

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 UAC : 347,762,263 หุ้น (ร้อยละ 55.04)

เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 47,341,117 หุ้น 

UAC-W1 : 44,010,940 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร พี่เขยนางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

12 มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน

21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 2557

2538 - 21 ก.พ. 2554

2551 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2553 – มี.ค. 2555

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น

ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน

ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน

พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน

เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2548 – 17 ก.ย. 2553

2540 – ปัจจุบัน

2536 – 18 ก.ค. 2555

2538- 28 ม.ค.2553

2536 - 1 เม.ย. 2553

กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด

กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด

กรรมการ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินโนเวชั่น จ�ากัด

กรรมการ บริษัท สุทศมิตร จ�ากัด

กรรมการ บริษัท เอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี่  จ�ากัด

กรรมการ บริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส์ จ�ากัด

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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นายชัชพล ประสพโชค

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147 ปี 2554

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 ปี 2554

• หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (FEF) รุ่น 1 ปี 2556  สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI)

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน.7) ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตร Leadership Development Program ปี 2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

•  หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 UAC : 4,124,442 หุ้น (ร้อยละ 0.65)

เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 458,271 หุ้น

UAC-W1 : 590,780 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

12 มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2553 – มิ.ย. 2557

มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น

ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน

ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน

ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน

ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน

ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน

พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน

ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน

มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

2550 - 28 มิ.ย. 2553

กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด

กรรมการ บริษัท คนรักษ์น�้า จ�ากัด

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

กรรมการ / กรรมการกำากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141 ปี 2554

• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17 ปี 2558

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 UAC : 28,059,401  หุ้น (ร้อยละ 4.44)

เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 3,198,243 หุ้น

UAC-W1 : 4,123,902 หน่วย

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร น้องสาวภรรยานายกิตติ ชีวะเกตุ

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2555 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2553 – มี.ค. 2555

2545 – ปัจจุบัน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

กิจการอื่น

ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน

ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน

ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน

ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน

ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน

พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน

มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

2550 - 28 มิ.ย. 2553

2546 - 28 เม.ย. 2553

2546 - 28 ม.ค. 2553

กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด

กรรมการ บริษัท คนรักษ์น�้า จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี่ จ�ากัด

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi

• ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35 ปี 2548

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011

• - หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

กิจการอื่น

2554-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน

2551-2555

2549-ปัจจุบัน

2550-2553

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ไมโครอิเลคโทรนิคส์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จ�ากัด

กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ Nagaoka University of Technology 

• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยโตเกียว

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71 ปี 2551

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105 ปี 2551

• หลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36 ปี 2554

• หลักสูตร Role of  the  Compensation Committee (RCC)  รุ่น 15 ปี 2555

• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 17 ปี 2556

• หลักสูตร Ho w to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 2 ปี 2556

• หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1 ปี 2558

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20 ปี 2558

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2553 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2553 – มี.ค. 2555

มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น

พ.ย. 2557 – ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

2550 – ปัจจุบัน

2550 – ปัจจุบัน

2552 – 2555

2552 – 2555

2553 – มี.ค. 2555

ผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (๐๒๕)

ผู้บริหารประจ�าส�านักอธิการบดี งานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัด

การปัญญาภิวัฒน์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด

กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สเตท-ออฟ-ดิ-อาร์ท โซชิโร อะโกร ลาบอราทอรีส์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ�ากัด

กรรมการและผู้อ�านวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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นางสาวจีระพันธ์  จินดา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการกำากับดูแลกิจการ

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2554

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2553 - ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

2553 – มี.ค. 2555

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. จัดหางาน ไวเซ็น คอนซัลแตนท์

นางสาวปรียาพร  ธนรัฐเศรษฐ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93 ปี 2554

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 ปี 2555

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 UAC : 92,201 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 10,244 หุ้น

UAC-W1 : 7,385 หน่วย

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน

2552 – ต.ค. 2554

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ทีม 1

กิจการอื่น

เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555

2547 - 2551

กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด

ผู้จัดการธุรกิจ บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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นายปกครอง มีจินดา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ

อายุ  48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 UAC : ไม่มี

UAC-W1 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

4 ม.ค. 59 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ

กิจการอื่น

2553 – 2558

2537 - 2553

Business Development Director บริษัท ดูปองท์ประเทศไทย จ�ากัด

Business Development & Sales Manager, GE Marine & Industrial Engines (BKK)

นายชัยยศ ชุณห์วิจิตรา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•  ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

•  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ

•  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 UAC : ไม่มี

UAC-W1 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

15 ก.พ. 59 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ

กิจการอื่น

2557 – ก.พ. 2559

2554 – 2557

2553 – 2554

2547 - 2553

Plant Engineering Manager SEA., National Starch and Chemical (Thailand) Ltd.

Regional Project Manager GPO – SEA. บริษัท จีอี เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด

ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

Plant Engineer & Logistics Manager บริษัท เอช เอ็ม ซี โพลิเมอร์ส จ�ากัด

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ และมี

ประสบการณ์ จ�านวน 3 ท่าน โดยมี รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ และ 

นางสาวจรีะพนัธ์ จนิดา เป็นกรรมการตรวจสอบ  ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทให้ปฏบัิติหน้าท่ีอย่างเป็นอสิระ ตามขอบเขตความ

รบัผดิชอบทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่สอบทานให้บรษัิทมีการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีอย่างเพยีงพอ และสอดคล้องกบัข้อ

ก�าหนดและแนวทางระเบียบปฏบัิติทีดี่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกัคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าร่วมประชมุครบทุกครัง้ โดยมีฝ่ายบรหิาร 

ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาเรื่องต่างๆมีประเด็นและสาระส�าคัญดังนี้

1. พิจารณาและสอบทานรายงานทางการเงิน   ประกอบด้วยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี  หมายเหตุประกอบงบการ

เงนิ โดยร่วมประชมุกบัผูส้อบบัญชแีละฝ่ายบรหิาร ได้สอบถามผูส้อบบญัชถีงึความเหน็และข้อสังเกตในการตรวจสอบงบการเงิน ตลอดจนให้

ค�าแนะน�าต่อฝ่ายบริหาร เพื่อความม่ันใจว่ามีการจัดท�างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน  ทันเวลา การปฏิบัติตาม

หลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และมาตรฐานการบัญชี รวมถึงการสอบทานรายการระหว่างกันระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อยหรือบริษัท

ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว  เป็นรายการที่ด�าเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ  ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ  เป็น

ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  นอกจากน้ีได้ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มีฝ่ายบรหิารเพือ่ความเป็นอสิระในการปรกึษา เพือ่หารอื

เกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นส�าคัญได้อย่างทันท่วงที

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่เพียงพอ  เหมาะ

สม โปร่งใส เป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ  โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมัติแผนการตรวจ

สอบประจ�าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  สอบทานรายงานการตรวจสอบทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย มีการพิจารณาประเด็นท่ีส�าคัญ

และติดตามการปรบัปรงุแก้ไขอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึพจิารณาให้ความเหน็ชอบงบประมาณและความเหมาะสมของอตัราก�าลงัของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี ให้บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงข้อ

ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี 

4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าสอบบัญชีประจำาปี 2559 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในปีที่ผ่านมา ความ

เป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและคุณสมบัติทีเ่หมาะสม รวมท้ังค่าสอบบัญชทีีมี่ความสมเหตุสมผล ซึง่จะเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทพจิารณา

ให้ความเห็นชอบ  และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท  ได้ติดตามการด�าเนินงานในปี 2558 ตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมาย  โดย

มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดท�างบการเงินอย่างถูกต้องในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่าง

กนัอย่างเพยีงพอ มีระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมถงึยดึถอืหลกัการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแล

กิจการที่ดีเป็นส�าคัญ  มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้บริษัทด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อ

สร้างความม่ันใจแก่ผูม้ส่ีวนได้เสียทุกกลุม่  โดยคณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ 

3 ท่าน ท�าหน้าท่ีเสนอแนวปฏบิติัด้านการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ต่อคณะกรรมการบรษัิท ก�ากบัดูแลการปฏบิติังานของกรรมการและฝ่ายจดัการ

ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ท่ีได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบรษัิท  โดยในปี 2558 คณะกรรมการก�ากบัดูแล

กิจการจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้นโยบายการ

ก�ากบัดูแลกจิการของบรษัิทสอดคล้องกบัแนวทางปฏบิติัตามมาตรฐานสากล  รวมถงึ กฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง   

อีกทั้งมีการติดตามการด�าเนินงานโดยครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 • จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมด

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา 

 • เผยแพร่ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2558 ผ่านเวบ็ไซด์ของบรษัิทเป็นการล่วงหน้า เพือ่เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ  รวมท้ัง อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้บรษัิทได้รบัคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 100 

คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 • บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และเสนอชือ่กรรมการล่วงหน้า ระหว่างวนัท่ี 6 พฤศจกิายน 

2558 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 • บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ในกรณีท่ีมีการซ้ือขายหลัก

ทรัพย์ของบริษัท ได้มีแจ้งเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และได้รายงานการถือหลักทรัพย์ให้ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบครบถ้วนตามก�าหนด

 3.  การให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

 • บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการด�าเนินธุรกิจของบริษัทน้ันถูกต้องและสอดคล้อง

กับกฎหมายกฎระเบียบหรือมาตรฐานและข้อก�าหนดต่างๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย  อกีทัง้มีการก�าหนดนโยบายป้องกนัการทุจรติ เพือ่ก�าหนดแนวทางในการป้องกนัและจดัการกบัการ

ทจุรติทีอ่าจจะเกดิข้ึนหรอืได้เกดิขึน้ภายในบรษัิท มกีารก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกจิ

ด้วยความรบัผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม และให้ความส�าคัญในการส่งเสรมิและสนับสนนุการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ งานวันเด็กแห่งชาติ การซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าโรงงาน PPP และบริเวณ

หมู่บ้านใกล้เคียง โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านหัวป่าห้า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

 • บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการท�า

ผดิกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในทีบ่กพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณ ต่อคณะกรรมการ

บริษัท ผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบทาง Email Address: chairman_auditcom@uac.co.th หรือเข้า Website ของ

บริษัท และ Click ท่ี Icon: ส่งอีเมล์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  โดยรายละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสจะถูกเก็บ

รักษาเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส โดยในปี 2558 บริษัทไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเกี่ยวกับ

ท�าผิดกฎหมายแต่อย่างใด

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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 4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 • บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแถลง

ข่าวผลประกอบการของบริษัท 3 ครั้ง และได้เผยแพร่วีดีทัศน์ พร้อมเอกสารประกอบไว้บน Website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา

 • บริษัทได้จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ตลอดจนเปิดเผยผลการด�าเนินการของ

บรษัิทเป็นรายไตรมาส และข้อมูลส�าคัญส�าหรบัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และประชาชนท่ัวไป ซ่ึงมีสาระส�าคญัครบถ้วน เพยีงพอ เชือ่

ถอืได้ และทนัเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง เช่น ระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ Website ของ

บริษัท (www.uac.co.th) 

 5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งผลการประเมินของปี 2558 

อยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” นอกจากน้ี ในปี 2558 ยังมีการประเมินผลงานแบบรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซ่ึงผล

การประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” เช่นกัน

จากการติดตามและพฒันาประสิทธิภาพในการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บรษัิทยงัคงได้รบัการจดัอยูใ่น

กลุม่ “ดีมาก” (Very Good) และรางวลัระดับ Top Quartile ในกลุม่ตลาดทีม่มูีลค่าหลกัทรพัย์ 3,000 – 9,999 ล้านบาท ของการส�ารวจการก�ากบั

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   ซ่ึงคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจะยังคงมุ่งม่ันที่จะ

พฒันาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการต่อต้านการทุจรติ ซึง่บรษัิทได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิเครอื

ข่ายหุน้ส่วนต้านทจุรติเพือ่ประเทศไทย (PACT Network) เพือ่ให้มีการบรหิารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพและโปร่งใส และเพือ่สิทธิประโยชน์

ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 (นายเอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์)

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน และกรรมการซ่ึงเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี  

รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รศ. ดร. เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์   กรรมการ

อิสระ   และ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริษัทและผู้บริหาร   เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 3  ครั้ง  ด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

1. พจิารณาปัจจัยเส่ียง กระบวนการและแผนงานการบรหิารความเส่ียง ท่ีคณะท�างานบรหิารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วย ผูบ้รหิาร 

ผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายและแผนกต่าง ๆ ได้ทบทวนและจดัท�าข้ึนเพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพการด�าเนนิงานของบรษัิท และเหมาะ

สมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไป ว่ามีแผนการบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสมเพยีงพอกบัระดับความเสีย่งท่ียอมรบัได้ และ

เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบ

2. พจิารณาปรบัโครงสร้างคณะท�างานบรหิารความเส่ียง เพือ่ให้เกดิประสิทธิผลในการท�างานและเพือ่ให้สอดคล้องกบัการเชือ่ม

โยงไปในทิศทางที่องค์กรก�าหนดไว้ 

3. ติดตามและให้ค�าแนะน�าการจัดท�าแผนบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่อให้การด�าเนินการบริหารความเสี่ยงมี

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

4. พิจารณาให้มีการจัดการฝึกอบรมการบริหารความเส่ียงองค์กร ให้แก่หน่วยงานและพนักงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อทบทวนความรู้

ความเข้าใจ และสามารถน�าไปปฏิบัติ และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความเห็นว่า ในรอบปีท่ีผ่านมา  บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงของทั้งองค์กรอย่างต่อ

เนื่อง มีการประชุมเพื่อจัดท�าและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  ด�าเนินการและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผน บริษัทฯ 

ได้มีการบริหารความเส่ียงอันเป็นสาระส�าคัญอย่างเพียงพอ ควบคุมให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และมุ่งม่ันที่จะพัฒนาระบบการบริหารความ

เสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามนโยบายภายใต้หลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 (รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์)

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจ�าปี 2558
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษัิท ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน คือ นางสาวจรีะพนัธ์ จนิดา เป็นประธาน

คณะกรรมการ  รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และ รศ.ดร.ปรทิรรศน์ พนัธุบรรยงก์  เป็นกรรมการ ในปี 2558 มีการประชมุร่วมกบัฝ่ายบรหิาร

ของบริษัท รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ นายกิตติ ชีวะเกตุ  และนายชัชพล 

ประสพโชค ด�ารงต�าแหน่งกรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ทั้ง

ด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ท�างานและความเหมาะสมอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพ

ระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ�ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึประกาศ ข้อบังคบัและ/หรอืระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง

2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการได้ประเมินผลงานประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและ

จ่ายเงินโบนัสประจ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรและจ่ายเงินโบนัสประจำาปี 2558

ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและจ่ายเงินโบนัสประจ�าปี 2558  คณะกรรมการได้พิจารณาจากผลการด�าเนินงานของปี 

2558 เทียบกับประมาณการที่ต้ังไว้  โดยใช้ข้อมูลอัตราเฉลี่ยการจ่ายเงินโบนัส และการท�าก�าไร ในปี 2556  และปี 2557 เป็นข้อมูล

ประกอบในการพิจารณา

4. พิจารณาร่างงบประมาณค่าจ้างประจำาปี 2559

ในการพิจารณาร่างงบประมาณนั้น คณะกรรมการได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ร่างงบประมาณเงินเดือน และร่าง

งบประมาณเงินโบนัส ตามท่ีฝ่ายบริหารได้น�าเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารค่าจ้างส�าหรับปี 2559  โดยร่างงบประมาณเงิน

เดือนจะไม่รวมส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการพิจารณาการจัดสรรและจ่ายเงินโบนัสน้ัน คณะกรรมการได้พิจารณาจากแนวทางท่ีฝ่ายบริหารได้น�าเสนอว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ 

กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส และมีความเหมาะสม

ส�าหรับการพิจารณาก�าหนดเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารน้ัน คณะกรรมการได้พิจารณาโดยใช้ผลการประเมินผลงานประจ�าปี

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของกิจการในปี 2558 กับผลการด�าเนินงานของกิจการในปี 2557  และพิจารณา

ข้อมูลการก�าหนดเงินเดือนประจ�าปี 2558 เทียบกับปี 2557  รวมถึงอัตราเงินเดือนเทียบกับตลาด

โดยสรปุแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีได้รบัการอนมัุติจากคณะกรรมการบริษทั เป็น

ไปตามหลักธรรมมาภิบาล และมีความเห็นว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ในการบริหารค่าจ้าง 

เป็นไปตามหลักการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

      

                     (นางสาวจีระพันธ์ จินดา)

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจ�าปี 2558
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ช่ือบริษัท :  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ : UAC Global Public Company Limited

ประกอบธุรกิจหลัก : น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซ

ธรรมชาติ โรงกลั่นน้�ามัน โรงปิโตรเคมี โรงผลิตน้�ามันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรม

โพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และ

ลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน และระบบสาธารณูปโภค

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107553000085

ทุนจดทะเบียน : 373,173,701 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 315,937,050.50 บาท

จ�านวนหุ้น : 631,874,101 หุ้น

ราคาพาร์ : 0.50 บาท 

  (จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : ชั้น 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสาร : 0-2936-1700

Web Site : www.uac.co.th 

เลขานุการบริษัท : โทรศัพท์  0-2936-1701 ต่อ 118

  e-mail : sajjaporn@uac.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : โทรศัพท์  0-2936-1701 

  e-mail : ir@uac.co.th

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

 ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : UAC Hydrotek Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 50.003

ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�าหน่ายน้�าบริสุทธิ์เพ่ือใช้ในการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนบริษัท : 0105554049345

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 10,000,000 บาท

จ�านวนหุ้น : 100,000  หุ้น

ราคาพาร์ : 100 บาท 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : ชั้น 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสาร : 0-2936-1700

รายงานประจ�าปี 2558
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 ชื่อบริษัท :  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : UAC & TPT Energy Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 50.01

ประกอบธุรกิจหลัก : ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่ง

คมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไป

เลขทะเบียนบริษัท : 0105555167953

ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 99,600,000 บาท

จ�านวนหุ้น : 1,500,000  หุ้น

ราคาพาร์ : 100 บาท 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : ชั้น 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสาร : 0-2936-1700

  

 ชื่อบริษัท :  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : UAC Energy Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100

ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนโครงการด้านพลังงาน

เลขทะเบียนบริษัท : 0105556136130

ทุนจดทะเบียน : 70,000,000 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 70,000,000 บาท

จ�านวนหุ้น : 700,000  หุ้น

ราคาพาร์ : 100 บาท 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : ชั้น 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสาร : 0-2936-1700

 

 ชื่อบริษัท :  บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Solar Energy Roof Power Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100 (ถือผ่านบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)

ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0105556138311

ทุนจดทะเบียน : 12,525,000 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 12,525,000 บาท

จ�านวนหุ้น : 125,250  หุ้น

ราคาพาร์ : 100 บาท 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : ชั้น 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสาร : 0-2936-1700

รายงานประจ�าปี 2558
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 ชื่อบริษัท :  บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : UAC TPT Pellets Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100 (ถือผ่านบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)

ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่ง

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557187838

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 250,000 บาท

จ�านวนหุ้น : 10,000  หุ้น

ราคาพาร์ : 100 บาท 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : ชั้น 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสาร : 0-2936-1700

 

 ชื่อบริษัท :  บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : UAC Advance Polymer & Chemicals Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100 

ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�าหน่ายลาเท็กซ์อีมัลชั่นและลาเท็กซ์โพลิเมอร์

เลขทะเบียนบริษัท : 0105558011415

ทุนจดทะเบียน : 180,000,000 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 180,000,000 บาท

จ�านวนหุ้น : 1,800,000  หุ้น

ราคาพาร์ : 100 บาท 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : ชั้น 21 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2537-9016

โทรสาร : 0-2537-9015

  

 ชื่อบริษัท :  บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จำากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Sebigas UAC Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 49 (ถือผ่านบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)

ประกอบธุรกิจหลัก : ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลังงาน

เลขทะเบียนบริษัท : 0105556161801

ทุนจดทะเบียน : 14,000,000 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 14,000,000 บาท

จ�านวนหุ้น : 140,000  หุ้น

ราคาพาร์ : 100 บาท 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : ชั้น 18 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสาร : 0-2936-1700
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 ชื่อบริษัท :  บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำากัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bangchak Biofuel Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 30

ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�าหน่ายน้�ามันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิต

เลขทะเบียนบริษัท : 0105551029246

ทุนจดทะเบียน : 281,500,000 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 281,500,000 บาท

จ�านวนหุ้น : 2,815,000  หุ้น

ราคาพาร์ : 100 บาท 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : 28 หมู่ 9 ต�าบลบางกระสั้น อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ : 035-276500

โทรสาร : 035-276549

ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

 1)  นายทะเบียนหุ้นสามัญ  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

   เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

   โทรศัพท์  0-2009-9000  

 2)  ผู้สอบบัญชี  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์

   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

   บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

   316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท

   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

   กรุงเทพมหานคร 10110

   โทรศัพท์  0-2259-5300

รายงานประจ�าปี 2558
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UAC”) จดทะเบียนก่อต้ังบริษัทเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2528 และเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2553 บริษัทเริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจน�าเข้า จ�าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตน�้ามัน หล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์

และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 

นอกจากนี ้บรษัิทยงัได้ขยายธุรกจิโดยลงทุนในโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก เช่น การผลติก๊าซชวีภาพอดั

ความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas:CBG)  โรงงานไบโอดีเซลของบริษัทร่วม (บางจากไบโอฟูเอล) ซึ่งลงทุนร่วมกับ บริษัท บางจาก

ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (“BCP”)  รวมถึงโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในจังหวัดสุโขทัย โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืช

พลงังาน (หญ้าเนเปียร์) โรงงานผลติกระไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา  และการศึกษาและพฒันาโครงการลงทนุในธุรกจิสาธารณูปโภค

เกี่ยวกับระบบน�้าประปาของบริษัทย่อย โดยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

 วิสัยทัศน์
บรษัิทมุ่งม่ันสู่การเป็นผูป้ระกอบการด้านพลงังานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม โดยรกัษาความเป็นผูน้�า

ในระดับประเทศและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 พันธกิจ

1. มุ่งเน้นการประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศ สิ่งแวดล้อม และสังคม
2.  ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
3.  รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่มีเสถียรภาพใน

ระยะยาว
4.  มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยค�านึงถึงสภาพแวดล้อมในการท�างาน ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และส่งเสริมความ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 จากประสบการณ์กว่า 20 ปีที่บริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้อง

กับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2557 จึงได้มีมติอนุมัติการเปล่ียนชื่อ

บริษัทจาก “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน)” เพื่อรองรับ

การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันและธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 18 

เมษายน 2557

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัทย่อย 

1.  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำากัด (UAC Hydrotek) (เดิมช่ือบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด) บริษัทย่อยของบริษัท จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 8 

เมษายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 5,000,000 บาท เริ่มแรกบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและใช้ในการบริโภค รวมท้ังจ�าหน่ายและติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ท่ี

เกีย่วข้อง โดยเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2555 UAC Hydrotek ได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 5,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท โดยการออก

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 50,000 หุ้น เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนและจ�าหน่ายให้กับบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) 

(“HYDRO”) ท�าให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน UAC Hydrotek ลดลงเหลือร้อยละ 49.997 ผู้บริหารของบริษัทมีสัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ 0.006 และ HYDRO มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.997 ของทุนที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UAC Hydrotek

2.  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (UAC TPT) บริษัทย่อยของบริษัท จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ด้วยทุนจด

ทะเบียนเริม่ต้น 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ�านวน 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 100 บาท เริม่แรกบรษัิทถอืหุน้ในสดัส่วน

ร้อยละ 99.997 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประกอบกจิการเกีย่วกบัการผลติก๊าซชวีภาพเพือ่ใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า การขนส่ง คมนาคม 

และอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2556 UAC TPT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 29 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 1 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการและเตรียมการลงทุนในโครงการก๊าซชีวภาพ โดยการ

ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน และจ�าหน่ายให้กับ บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ�ากัด (“TPT”) ภายหลัง

การเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน UAC TPT ลดลงเหลือร้อยละ 50.0093 ผู้บริหารของบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 0.0007 และ TPT มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทุนที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UAC TPT จากนั้นได้

มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 120 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการ

ก๊าซชีวภาพ จ�านวน 2 โครงการ ในจังหวัดขอนแก่น 

3.  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (UAC Energy) จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1,000,000 

บาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ผู้บริหารถือหุ้นร้อยละ 0.03 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการลงทุนท่ีเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน 

โดยเม่ือวนัที ่20 ธันวาคม 2556 UAC Energy ได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ�านวน 29 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทเป็น 30 ล้าน

บาท และวนัที ่19 ธันวาคม 2557 ได้เพิม่ทนุจดทะเบียนจ�านวน 40 ล้านบาท เป็น 70 ล้านบาท เพือ่รองรบัการลงทนุในโครงการผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ท่ีติดต้ังบนหลงัคาของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค และการเพิม่ทุนของบรษัิทร่วม 

(บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด)  ปัจจุบัน UAC Energy  ด�าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาในเชิง

พาณิชย์แล้ว จ�านวน 4 โครงการ ที่จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 1.3 เมกะวัตต์ 

4.  บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำากัด (“SERP”) บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน UAC Energy ร้อยละ 

99.20 บรษัิทได้เข้าซือ้การเม่ือวนัที ่18 พฤศจกิายน 2557 โดยซือ้หุน้สามัญเดิมจากบรษัิท ซนัเอดิสนั เอน็เนอร์จ ี(ประเทศไทย) จ�ากดั  

ทัง้นี ้บรษัิท โซล่า เอน็เนอร์จ ีรฟู พาวเวอร์ จ�ากดั ได้รบัสมัปทานการขายไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากพลงังานแสงอาทติย์ให้แก่การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค โดยมีก�าลังการผลิต 750.20 กิโลวัตต์ ติดต้ังบนหลังคาโรงงานผลิตยางแผ่นของบริษัท วงศ์บัณฑิต จ�ากัด ณ ต�าบลขุนทะเล 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเริ่มด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

5.  บรษัิท ยเูอซ ีทพีีท ีเพลเลทส์ จำากดั (“UAC TPT PELLETS”) บรษัิทย่อยทางอ้อมของบรษัิท โดยบรษัิทถอืหุน้ผ่าน UAC TPT ร้อย

ละ 99.99 จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ

กิจการผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

6.  บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (UAPC) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น

เท่ากับ 50,000,000 บาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ผู้บริหารถือหุ้นร้อยละ 0.03 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมดของ

บรษัิท แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ�ากดั (APC) ซ่ึงเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ลาเทก็ซ์โพลเิมอร์และลาเท็กซ์อมิลัชัน่

ส�าหรบัอตุสาหกรรมต่างๆ  เช่น อตุสาหกรรมสแีละการเคลอืบ อตุสาหกรรมหมึกพมิพ์และการพมิพ์ อตุสาหกรรมกาว อตุสาหกรรม

กระดาษ อุตสาหกรรมผลิตวัสดุจากใยสังเคราะห์เพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น โดยเม่ือวันที่ 9 

พฤษภาคม 2558 UAPC ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 130 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทเป็น 180 ล้านบาท เพื่อรองรับ

การด�าเนินธุรกิจและให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ BOI

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัทร่วม

1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำากัด (“BBF”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือร้อยละ 70 ถือหุ้น

โดยบรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) (“BCP”) BBF เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายไบโอดีเซล ซ่ึงเป็นเชือ้เพลงิเหลวท่ีน�าไปใช้เป็น

ส่วนผสมทดแทนบางส่วนในน�า้มันดีเซลทีไ่ด้จากกระบวนการผลติปิโตรเลยีม เพือ่ให้ได้น�า้มันไบโอดีเซลประเภทต่างๆ เช่น น�า้มัน

ไบโอดีเซล B5 หรือ B10 เป็นต้น

2. บรษัิท เซบิก๊าซ ยเูอซ ีจำากดั (“SEBIGAS UAC”) บรษัิทร่วมของบรษัิท เป็นการร่วมทนุระหว่าง SEBIGAS S.p.A. (“SEBIGAS”) 

ประเทศอิตาลี และบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 ร้อยละ 49 และมีบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายถือหุ้นร้อยละ 2 

ตามล�าดับ SEBIGAS UAC จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท เพื่อด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ

รบัเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชวีภาพ รวมถงึการให้บรกิารเดินเครือ่งและบ�ารงุรกัษา (O&M Services) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ภาคพืน้เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ต่อมาได้มีการเพิม่ทนุจดทะเบียนจ�านวน 10 ล้านบาท เป็น 14 ล้านบาท เพือ่ใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวยีน

และรองรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

พัฒนาการที่ส�าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2554 • วันที่ 8 เมษายน 2554 จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค 

จ�ากดั” เมือ่วนัที ่26 มีนาคม 2555) ทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ�านวน 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่รา

ไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค 

• ในเดือนเมษายน 2554 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas: 

CBG) กับ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• ในเดือนตุลาคม 2554 บริษัทได้เพิ่มทุนช�าระแล้วจากจ�านวน 150,000,000 บาท เป็น 172,499,998 บาท  โดยการจ่ายหุ้น

ปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 20 หุน้เดมิ ต่อ 3 หุน้ปันผล มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เป็นจ�านวนรวมท้ังสิน้ 22,499,998 

หุ้น หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น 

• ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทได้รับ Letter of Intent จาก SIAM MOECO Ltd. (SML) แสดงเจตจ�านงที่จะให้บริษัท

พัฒนาโครงการ Gas Utilization Project ร่วมกัน

ปี 2555 • อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเอซี  ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (“UAC HYDRO”)  จาก 5.00 ล้านบาท เป็น 10.00 

ล้านบาท เพือ่น�ามาใช้เป็นเงนิทนุหมุนเวยีนและเตรยีมการลงทนุโครงการผลติน�า้ประปา และอนมุติัให้บรษัิท ไฮโดรเทค็ 

จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมทุนใน UAC HYDRO ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.997   

• ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงงานผลิต

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) ซ่ึงประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural 

Gas : CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural 

Gasoline : NGL) โดยโครงการตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 620.00 ล้านบาท

• โครงการผลติ CBG จากมูลสกุร เพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิทางเลอืกส�าหรบัรถยนต์ ต้ังอยูท่ี่อ�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้

ก่อสร้างระบบแล้วเสร็จ 

• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้จาก

หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ�านวน 198,374,739 บาท เป็น 276,474,739 

บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 156,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ

ประชาชนท่ัวไป และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  โดยบริษัทได้

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 39.7 ล้านหุ้น และได้จดทะเบียนทุนช�าระแล้วใหม่กับกระทรวง

พาณชิย์เมือ่วนัท่ี 4 ธันวาคม 2555 โดยมทุีนช�าระแล้วจ�านวน 218,224,739 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ�านวน 436,449,478 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

• ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (“กองทุนฯ”) ใน “โครงการส่ง

เสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2555 (ปีที่ 5)” (“โครงการฯ”) ของส�านักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จ�านวน 20 โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการก๊าซชีวภาพของบริษัทฯ จ�านวน 10 

โครงการ ซ่ึงได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ท้ังหมดแล้ว และโครงการก๊าซชีวภาพของบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที 

เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด จ�านวน 10 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง

พลังงาน โดยคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2556

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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ปี 2556 • บรษัิทได้เสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุนให้แก่ประชาชนและนักลงทนุทัว่ไปเป็นจ�านวนท้ังหมดไม่เกนิ 24,300,000 หุน้ มูลค่า

ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุน้ละ 7.90 บาท  และได้จดทะเบียนเพิม่ทุนช�าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เมือ่

วนัท่ี 15 มกราคม 2556 โดยมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 230,374,739 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ�านวน 460,749,478 หุน้ มูลค่า

หุ้นละ 0.50 บาท

• บริษัทได้ยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จ�านวน 92,149,503 หน่วยเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเริ่มท�าการซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  โดยผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-

W1 สามารถใช้สิทธิได้ในทุกวันท�าการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนาคม กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน 

โดยวันใช้สิทธิวันสุดท้ายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ราคาใช้สิทธิ 7.50 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น

• วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะรัฐมนตรี รวมถึงผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัด CBG เพื่อการคมนาคมของบริษัท ซึ่ง

เป็นโครงการแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

• วนัที ่26 มนีาคม 2556 บรษัิทจดักจิกรรมส�าหรบัผูถ้อืหุน้โดยน�าผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเข้าเยีย่มชมกจิการบรษัิท บางจากไบ

โอฟูเอล จ�ากัด เพื่อให้เข้าใจในธุรกิจที่บริษัทเข้าร่วมลงทุน

• ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2556 บรษัิทจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.11112 บาท เป็นเงินจ�านวน 51,198,482 

บาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 60.88 ของก�าไรสุทธิหลงัหกัส�ารองตามกฎหมาย โดยจ่ายเป็นหุน้สามัญในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 

หุน้ปันผล หรอืคิดเป็น 0.10 บาทต่อหุน้ และจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.01112 บาทต่อหุน้  ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผูถื้อหุ้น

รายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้น

ละ 0.10 บาท  ซ่ึงการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ส่งผลให้มีการปรับสิทธิส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ราคาใช้สิทธิใหม่คือ 6.25 บาทต่อ

หุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.20 หุ้น (เศษของหุ้นปัดทิ้ง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

• ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่7/2556 เม่ือวนัที ่9 สงิหาคม 2556 มมีติให้มกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิท ยเูอซี 

แอนด์ ทพีทีี เอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั จ�านวน 29 ล้านบาทจาก 1 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาท โดยการออกหุน้เพิม่ทุนเพือ่จ�าหน่าย

ให้กบัผูถ้อืหุน้เดมิบางส่วนและจ�าหน่ายให้กบับรษัิท ทพีที ีเทพประทานพร จ�ากดั (“TPT”) ท�าให้บรษิทัมสีดัส่วนการถอื

หุ้นของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 50.0093 ผู้บริหารของบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.0007 และ TPT มีสัดส่วน

การถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระจ�านวน 30 ล้านบาท

• คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการก๊าซชีวภาพ จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ ที่อ�าเภอ

แม่แตง ที่อ�าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และ ที่อ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

• บริษัทฯ ร่วมทุนกับ SEBIGAS S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอิตาลี ซ่ึง SEBIGAS ประกอบธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า

และการผลติก๊าซชวีภาพ รวมท้ังเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการรบัเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชวีภาพมามากกว่า 50 โครงการใน

ทวีปยุโรป เพื่อจัดต้ังบริษัทร่วมทุนในนามบริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท ในการ

ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพ การให้บริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา (operations & 

maintenance Services) ทั้งในประเทศและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ข้อเสนอโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทีติ่ดต้ังบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ของบรษัิท ยเูอซี เอน็เนอร์ยี่ 

จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผ่านการคัดเลือกจากการไฟฟ้านครหลวง 3 โครงการ ก�าลังการผลิตรวม 1.3 MW 

โดยเป็นการเช่าพื้นที่บนหลังคาจ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท บางกอกเดคคอน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท สหไทยสตีล

ไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) 

• ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิรวมทั้งสิ้นจ�านวน 

1,139,033 หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ�านวนทั้งส้ิน 1,307,680 หุ้น เป็นเงินทั้งส้ิน 8,542,737.50 บาทคงเหลือใบส�าคัญ

แสดงสิทธิจ�านวน 91,010,470 หน่วย ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 277,102,419.50 บาทโดยแบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามัญบริษัทจ�านวน 554,204,839 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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ปี 2557 • ท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2557 มีมติอนุมติัการเปลีย่นแปลงชือ่บรษัิทฯ จาก “บรษัิท ยนูเิวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ 

แอนด์ เคมคิลัส์ จ�ากดั (มหาชน)” เป็น “บรษัิท ยเูอซี โกลบอล จ�ากดั (มหาชน)” โดยบรษัิทฯ ได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลง

ชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557   

• โครงการต่างๆ ของบริษัท เริ่มเปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ ได้แก่

- โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จังหวัดสุโขทัย เริ่มด�าเนินการทดสอบเดินเครื่องผลิตในเดือน

มกราคม และเริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ LPG และ NGL บางส่วนในเดือนพฤษภาคม

- โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลงัคา ท่ีบรษัิท บางกอก เดคคอน จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน 

2 แห่ง เปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนสิงหาคม และ ธันวาคม ตามล�าดับ

• บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการบริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ�ากัด 

ซ่ึงได้รบัสมัปทานการขายไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากพลงังานแสงอาทติย์ให้กบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค โดยมีก�าลงัการผลติ 752.4 

KW จากบริษัท ซันเอดิสัน เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

• บริษัทฯ จัดต้ังบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ�ากัด (UAC TPT PELLETS Co., Ltd.) เพื่อ

ประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่ง

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนต่างๆ ดังนี้

- โครงการก๊าซชีวภาพ ที่อ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น (โครงการท่ี 2)

- โครงการเดินท่อก๊าซจากหลุมน�้ามันเสาเถียร เพื่อเพิ่มวัตถุดิบให้กับโรงงาน PPP

- โครงการก่อสร้างโรงงานผลติเชือ้เพลงิชวีมวลอดัแท่ง (Wood Pellets) ในพืน้ทีโ่ครงการก๊าซชวีภาพของ UAC TPT 

ที่อ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

- โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ของบรษัิท โซล่า เอน็เนอร์จ ีรฟู 

พาวเวอร์ จ�ากดั  โดยเป็นการเช่าพืน้ทีบ่นหลงัคาจากบรษัิท วงศ์บัณฑิต จ�ากดั ณ ต�าบลขนุทะเล จังหวดัสุราษฎร์ธานี

• ได้มีการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ ดังนี้

- UAC TPT จากเดิม 30 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท

- UAC Energy จากเดิม 30 ล้านบาท เป็น 70 ล้านบาท

- Sebigas UAC จากเดิม 4 ล้านบาท เป็น 14 ล้านบาท  

• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิรวมทัง้สิน้จ�านวน 14,365 

หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ�านวนทั้งสิ้น 17,237 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 107,731.25 บาท คงเหลือใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 

90,996,105 หน่วย ส่งผลให้บรษัิทมทุีนจดทะเบยีนช�าระแล้วจ�านวน 277,111,038 บาทโดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญับริษทั

จ�านวน 554,222,076 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ปี 2558 • บรษัิทฯ จดัต้ังบรษัิทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บรษัิท ยเูอซ ีแอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากดั (UAC Advance Poly-

mer & Chemicals Co., Ltd.) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 เพื่อรองรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แอ็ดวานซ ์

โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ�ากัด

• ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ท่ี 1/2558 มีมติอนมัุติให้บรษัิท ยเูอซ ีแอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ�ากดั ซือ้และรบั

โอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer - EBT) จากบรษัิท แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ�ากดั (“APC”) มี

ราคาซ้ือขายรวมท้ังส้ินไม่เกนิ 730 ล้านบาท โดยการรบัโอนกิจการทัง้หมดได้ด�าเนินการเสรจ็ส้ินเม่ือวนัที ่30 เมษายน 2558

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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ปี 2558 • ในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 บรษัิทจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.06945 บาท เป็นเงินจ�านวน 38,490,723.18 

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 

1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นเงิน 0.06250 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.00695 บาทต่อหุ้น  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือ

หุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา

หุ้นละ 0.06250 บาท ซึ่งการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ส่งผลให้มีการปรับสิทธิส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 เพื่อ

รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ราคาใช้สิทธิใหม่คือ 5.5555 

บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.35 หุ้น (เศษของหุ้นปัดทิ้ง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

• ได้มีการเพิม่ทุนในบรษัิท ยเูอซี แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากดั จากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท เพือ่

รองรับการด�าเนินธุรกิจและให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ BOI

• โครงการต่างๆ ของบริษัท เริ่มเปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ ได้แก่

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาที่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) เปิด

ด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2558

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาท่ีบริษัท วงศ์บัณฑิต จ�ากัด เปิดด�าเนินการในเชิง

พาณิชย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558

- โครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ ทีอ่�าเภอแม่แตง จังหวดัเชยีงใหม่ เปิดด�าเนนิการในเชงิพาณชิย์ เม่ือเดือนธันวาคม 

2558

• ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทได้มมีติอนมัุติการลงทนุในการเข้าซือ้กจิการโรงไฟฟ้าเสาเถยีรเอ และโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า 

ของบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด ก�าลังการผลิตรวม 7 MW มูลค่ารวม 205 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

• ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิรวมทั้งสิ้นจ�านวน 

6,229,084 หน่วย คดิเป็นหุน้บรษัิทจ�านวนทัง้สิน้ 8,374,915 หุน้ เป็นเงนิทัง้ส้ิน 46,718,125 บาท คงเหลอืใบส�าคญัแสดง

สิทธิจ�านวน 84,767,021 หน่วย ส่งผลให้บรษัิทมีทุนจดทะเบยีนช�าระแล้วจ�านวน 315,937,050.50 บาทโดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญบริษัทจ�านวน 631,874,101 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้ 

ธุรกิจนำาเข้า จำาหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์

บรษัิทประกอบธุรกจิน�าเข้าและจ�าหน่าย สารเคมแีละอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาติ 

โรงกลั่นน�้ามัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตน�้ามันหล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  โรงไฟฟ้า และระบบ

สาธารณูปโภค เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกือบท้ังหมดจ�าหน่ายภายในประเทศผ่านช่องทางการขายโดยทีมงานขายของบริษัทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน

แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่สามารถให้ค�าแนะน�า วางแผนการน�าผลิตภัณฑ์ไปใช้ในงานได้ตรงตามความต้องการต่างๆของลูกค้า รวมทั้งให้บริการ

หลงัการขาย โดยลกูค้าของบรษัิทส่วนใหญ่เป็นลกูค้าขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นผูผ้ลติในอตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศ ได้แก่ โรงกลัน่น�า้มัน โรงแยก

ก๊าซ และโรงงานปิโตรเคมี  เป็นต้น บริษัทได้รับการแต่งต้ังจากผู้ผลิตช้ันน�ารายใหญ่ของโลกและผู้ผลิตในประเทศกว่า 30 ราย อาทิเช่น UOP 

LLC, PALL Corporation และ TOC GLYCOL โดยเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ของผู้ผลิตดังกล่าว เช่น ผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้น 

ดูดซับกลิ่น และส่ิงเจือปน (Adsorbent and Molecular Sieve) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบการกรอง (Filtration) ต้ังแต่ปี 2538 ต่อเน่ืองมาจนถึง

ปัจจุบัน และเป็นผู้แทนจ�าหน่ายสาร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสี และตัวท�าละลาย 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตขวดน�้า และผลิตเรซิ่น ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับผู้ผลิตหลาย

รายในการจดัจ�าหน่ายตัวเร่งปฏกิริยิา สารเติมแต่งและเคมีต่าง  ๆ ในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี อตุสาหกรรมการผลติน�า้มันหล่อลืน่ การผลติน�า้ยา

หล่อลื่นเพื่องานโลหะ การผลิตกาว  การผลิตไบโอดีเซล  และการผลิตน�้ามันพืช เป็นต้น 

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)

42 ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE



ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจน�าเข้า จ�าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ 

โรงกลั่นน�้ามันปิโตรเคมี โรงผลิตน�้ามันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้าและ

สาธารณูปโภค เป็นต้น โดยได้จัดแบ่งสินค้าและบริการที่บริษัทจ�าหน่าย ออกเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะธุรกิจของลูกค้าและบริการ ได้แก่ 

1)   ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) ได้แก่

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกจิส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่น�า้มนัและอตุสาหกรรมปิโตรเคมต้ีนน�า้ (Offshore Refinery and 

Upstream Petrochemicals)

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

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียต่างๆ ของโรงงาน (Emission & Waste management) 

2)   ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) 

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวท�าละลาย (Chemicals & Solvent Products)

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง (Base oil and Additives) 

3) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ สินค้าประเภท กลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Refined Glycerin) และสินค้าอื่นๆ เพื่อ

การส่งออก

4) การให้บรกิาร ได้แก่ การให้คำาปรกึษา ประสานงาน ของบรษัิทต่างๆ สำาหรบังานออกแบบกระบวนการผลติโรงกลัน่นำา้มนั อตุสาหกรรม

ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

บริษัทมีคลังสินค้ารวม 2 แห่ง ดังนี้

1. คลังสินค้าเช่า ต้ังอยู่เลขท่ี 999 หมู่ 4 ซอยเสริมมิตร 99 ถนนสุขุมวิท ต�าบลบางปู อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

บนเนือ้ที ่2 ไร่ เป็นอาคารคลงัสนิค้า 1 หลงั พืน้ที ่2,200 ตารางเมตร ซึง่บรษัิทเช่าคลงัสินค้าดังกล่าวกบับคุคลทีเ่กีย่วข้อง อายสุญัญา

เช่า 3 ปี เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสต็อกอุปกรณ์และสารเคมี โดยสารเคมีที่

เก็บในคลังสินค้าของบริษัทได้รับการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆและมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of  Acceptance : 

COA) จากผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการจัดส่งให้แก่ลูกค้าต่อไป

2. คลังสินค้าเช่า ตั้งอยู่เลขที่ 613/13 ถนน สงขลา-จะนะ หมู่ที่ 2 ต�าบลพะวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นอาคารคลังสินค้า 1 หลัง

พื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทเช่าคลังสินค้าดังกล่าวกับบุคคลภายนอก อายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2557 ถึง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้าสารเคมี ส�าหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

บรษัิทจะจดัส่งสินค้าจากคลงัสนิค้าให้แก่ลกูค้าโดยใช้รถบรรทุกขนาดต่างๆ ท่ีบรษัิทได้ว่าจ้างผูป้ระกอบการขนส่งจากภายนอกซึง่ผ่านการ

ขึน้ทะเบียนกบับรษัิทเพือ่รบัรองความปลอดภยัตามมาตรฐานของกรมโรงงาน บรษิทัมกีารควบคุมเรือ่งความปลอดภยัของคลงัสนิค้า โดยการจดั

ให้มีพนักงานรกัษาความปลอดภยัดูแลคลงัสนิค้าตลอด 24 ชัว่โมง  ส�าหรบัสารเคมทีีจ่ดัเป็นวตัถอุนัตรายจะมีการจดัเกบ็ตามกฎหมาย โดยแยก

ตามประเภทของสารเคม ีและจัดให้มผีูค้วบคุมสนิค้าอนัตรายในคลงัสินค้า โดยบรษัิทไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก หรอืบุคคลรวมท้ังพนกังานที่

ไม่มีหน้าท่ีในคลงัสินค้า เข้าไปในพืน้ทีค่ลงัสินค้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต  นอกจากนีบ้รษัิทได้ท�าประกนัภยัตัวสินค้าท่ีเกบ็ในคลงัสินค้าเพือ่คุม้ครอง

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บสินค้าหรือการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ท�าประกันภัยสินค้าในระหว่างการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่าย 

บรษัิทให้ความส�าคญักบัคณุภาพและมาตรฐานของสินค้าท่ีจดัจ�าหน่าย เพือ่ให้ม่ันใจว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดทีล่กูค้าได้ตกลงไว้กบับรษัิท 

โดยสารเคมีที่บริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิตจะถูกบรรจุในถังปิด (Closed Drum) และมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ หรือ COA จากผู้ผลิตก่อนถูกขนส่ง

มายงับรษัิท ซ่ึงบรษัิทจะจ�าหน่ายสารเคมีทีบ่รรจใุนถงัปิดทีม่เีอกสารรบัรองผลติภณัฑ์ดังกล่าวให้แก่ลกูค้าโดยไม่มกีารเปิดถงัก่อน เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตทุกประการ และในกรณีของสารเคมีท่ีถูกขนส่งมาเป็น Bulk โดยไม่ได้บรรจุ

ในถังปิด  เม่ือสินค้าเข้าเทียบท่าเรือแล้วจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพจากบริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Surveyor) ที่บริษัทได้ว่าจ้างอีก
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ครั้ง เพื่อด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าท่ีอยู่ในเรือ (ก่อนขนถ่ายสินค้าออกจากเรือ) รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพหลังจากสินค้าได้ขน

ถ่ายเข้าแท็งค์เก็บสินค้าแล้ว   

นอกจากน้ี บรษัิทได้รบัการรบัรองระบบการบรหิารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบรษัิท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ�ากดั ส�าหรบั

การน�าเข้าและการจดัจ�าหน่ายสารเคม ีสารดูดซับ สารเร่งปฏกิริยิา เครือ่งกรองและอปุกรณ์ในธุรกจิน�า้มัน พลงังาน ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภค

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

กลุม่ลกูค้าของบรษัิทเป็นผูผ้ลติในอตุสาหกรรมต่างๆ ทีต้่องการสารเคมีและอปุกรณ์ไปใช้ในกระบวนการผลติ กลุม่ลกูค้าหลกัของบรษัิท

ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามัน และปิโตรเคมี เป็นต้น โดยสินค้าและ

บรกิารทีบ่รษัิทจ�าหน่ายสามารถน�าไปใช้งานได้หลากหลายชนดิ ข้ึนอยูก่บัความต้องการน�าไปใช้ของลกูค้า โดยสามารถแบ่งกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย

ตามลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม 

 (Energy and Petroleum)

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกจิส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาติ 

โรงกลั่นน�้ามันและอุตสาหกรรม

• ปิโตรเคมีต้นน�้า (Offshore Refinery and Upstream 

Petrochemicals)

หน่วยงานหรือขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้ง

ในทะเลและบนบก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�า้มัน ปิโตรเคมี โรงงาน

ผลติเอทลินี โรงงานผลติสารอะโรเมติกส์ และผูร้บัเหมางานก่อสร้างโรงกล่ัน

น�้ามัน และโรงงานปิโตรเคมีต่างๆ

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกจิสารเคมีเหลว และผลติภณัฑ์

ในโรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภค (Liquid Chemicals, 

Power & Utilities)

โรงกลัน่น�า้มัน ปิโตรเคมี โรงงานผลติเม็ดพลาสติก โรงงานผลติสารอะโรเมติกส์ 

โรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ โรงไฟฟ้า และโรงผลิตน�้าประปา

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสีย

ต่างๆ ของโรงงาน (Emission & Waste management)

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) 

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์และตัวท�า

ละลาย (Chemicals & Solvent Products)

โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นกลางที่ผลิตสารเคมีส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องต่างๆ เช่น โรงงานผลิตแชมพูสระผม น�้ายาปรับผ้านุ่ม น�้ายาท�าความ

สะอาด อุตสาหกรรมสี ซีเมนต์ หมึกพิมพ์ เป็นต้น 

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันหล่อลื่น

• และสารเติมแต่ง (Base oil and Additives)

โรงผสมน�้ามันหล่อลื่น โรงงานผลิตไบโอดีเซล โรงงานผลิตกาว โรงงานผลิต

น�้ามันพืช โรงงานผลิตน�้ายาหล่อลื่นโลหะต่าง ๆ เป็นต้น

3. ผลติภณัฑ์อืน่ๆ ได้แก่ สินค้าประเภท Crude Glycerin และ

การขายสินค้าอื่นๆ

โรงงานผลิต Glycerin บริสุทธิ์ ในต่างประเทศ

4. การให้บริการ 

• ให้ค�าปรกึษา ประสานงาน ของบรษิทัต่าง ๆส�าหรบั

งานออกแบบกระบวนการผลิต

• รบัเหมาก่อสร้างและติดต้ัง บรกิารรบัเหมาก่อสร้าง

และติดตั้ง บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มโรงกลั่นน�้ามัน ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

 บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด โดยมีการแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการแก่ลูกค้า ซึ่ง

นอกเหนือจากการขายสนิค้าและอปุกรณ์ประเภทต่างๆแล้ว บรษิทัยงัให้ค�าปรกึษาทีเ่กีย่วข้องและให้บรกิารหลงัการขายแก่ลกูค้า และให้ความ

ส�าคญักบัการส่งมอบสินค้าให้แก่ลกูค้าตรงตามก�าหนด ตลอดจนมุ่งม่ันทีจ่ะปรบัปรงุกระบวนการท�างานอย่างต่อเนือ่ง โดยบรษัิทมีการประเมิน

ความพงึพอใจของลกูค้าต่อการให้บรกิารของบรษัิทอย่างสม�า่เสมอเพือ่น�ามาปรบัปรงุการด�าเนนิงาน อกีทัง้ยงัให้ค�าแนะน�าและวางแผนร่วมกบั

ลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้อก�าหนดของลูกค้าอย่างครบถ้วน ท�าให้บริษัทได้

รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด
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นโยบายการกำาหนดราคา

บริษัทมีนโยบายก�าหนดราคาขายสินค้าจากราคาต้นทุนสินค้าบวกอัตราก�าไร (Cost plus pricing) โดยราคาขายจะมีความยืดหยุ่นตาม

ราคาตลาดของสินค้าแต่ละประเภท สินค้าเคมีภัณฑ์ที่บริษัทจัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมาจากกระบวนการกลั่นน�้ามันดิบ และการผลิต

ปิโตรเคมีต่างๆ ซ่ึงกลไกราคาของผลติภณัฑ์หรอืต้นทนุสนิค้าของบรษัิทจะถกูก�าหนดและผนัแปรไปตามภาวะราคาน�า้มันและปิโตรเคมี ดังนัน้

การก�าหนดราคาขายสนิค้าของบรษัิทจะต้องมีความยดืหยุน่และเหมาะสมตามลกัษณะของแต่ละสินค้า กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ปรมิาณและมูลค่า

การส่ังซ้ือ รวมทั้งต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีเพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่าย

ในการขาย บริหารและการด�าเนินงานต่างๆได้  

การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

บรษัิทจ�าหน่ายสนิค้าในประเทศเกอืบท้ังหมด โดยทมีงานขายของบรษัิทประจ�าทัง้ทีส่�านกังานใหญ่ในกรงุเทพฯ และทีส่�านกังานสาขาใน

จงัหวัดระยอง ทมีงานขายจะแบ่งความรับผิดชอบดแูลการขายแยกเป็นแต่ละกลุม่ผลิตภัณฑ์ โดยจะท�าหนา้ทีต่ดิต่อ ดูแลความต้องการ และน�า

เสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตหรือคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการล่วงหน้าของ

ลูกค้า และทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มของปริมาณและราคาสินค้าในตลาดของผู้ผลิต เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขาย

และการก�าหนดราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าท่ีบรษัิทจดัจ�าหน่ายส่วนใหญ่ได้รบัค�าส่ังซือ้ล่วงหน้ามาจากลกูค้า โดยมีระยะเวลาเพือ่เตรยีมการในการจดัซ้ือและจัดส่งให้แก่ลกูค้า

ตามก�าหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะก�าหนดความต้องการ มาตรฐานของสินค้า แหล่งที่มาหรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่บริษัททราบ 

เพื่อให้บริษัทเสนอสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเสนอราคา และเงื่อนไขการขายต่างๆในลักษณะของการประมูล โดยสินค้า

ที่จัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากผู้ผลิตที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้า จึงมี

ความจ�าเป็นที่ลูกค้าต้องใช้อย่างต่อเนื่อง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าที่บริษัทจ�าหน่ายส่วนใหญ่สั่งซ้ือจากผู้ผลิตหลายรายในต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้นน�าท่ี

เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมกลั่นน�้ามัน และปิโตรเคมีระดับโลก โดยบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าท่ีมี

คณุภาพและมาตรฐานตรงกบัความต้องการของลกูค้า  และมีขัน้ตอนการแสวงหาและคดัเลอืกสินค้าทีมี่คณุภาพ มาตรฐาน มีใบรบัรองผลิตภณัฑ์ 

แหล่งที่มาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เช่น ประเภทสารเคมี ส่วนผสมของสารเคมี การแก้ไข และป้องกันอันตรายจากสารเคมี 

เป็นต้น โดยบริษัทคู่ค้าท่ีเป็นผู้จ�าหน่ายสินค้าให้กับบริษัทจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับบริษัท ซ่ึงบริษัทมีการประเมินผล และทบทวนราย

ชื่อคู่ค้าดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้การด�าเนินการมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�าหน่าย

ในการสัง่ซ้ือสนิค้าเพือ่มาจ�าหน่ายต่อให้แก่ลกูค้านัน้ บรษัิทมีการวางแผนการสัง่ซ้ือล่วงหน้าในปรมิาณทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาจากแนว

โน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อจะได้จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจ�าหน่าย ลด

ความสูญเสียจากการเสียโอกาสเน่ืองจากขาดแคลนสินค้าคงคลัง หรือไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ทันและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า 

ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้มีสินค้าค้างในคลังนานเกินไปจนเป็นภาระแก่บริษัท

บริษัทเป็นผู้จ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้า ดังนี้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จำาหน่ายสินค้า

1.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม 

  (Energy and Petroleum)

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรง

กลั่นน�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน�้า (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/จำาหน่ายสินค้า

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกจิสารเคมีเหลวและผลติภณัฑ์ในโรงไฟฟ้า 

และสาธารณูปโภค (Liquid Chemicals, Power & Utilities)

UOP LLC

Nippon Ketjen Co.,Ltd.

Albemarle Asia Pacific

Dorf Ketal Chemicals

PALL Corporation Filtration and Separations

Brüel & Kjær Vibro A/S

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมการจัดการของเสียต่างๆ ของ

โรงงาน (Emission & Waste management)

Donau Carbon

Nikkei Universal

Honeywell UOP

2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) 

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวท�าละลาย 

(Chemicals & Solvent Products)

บริษัท ทีโอซีไกลคอล จ�ากัด

INEOS Oxide

Clariant Chemical  

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันหล่อลื่นและสารเติม

แต่ง (Base oil and Additives)

Neste Oil (Suisse) S.A.

Daelim Corporation

Clariant Chemical

Nikkei Universal

Johnson Matthey

3. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ สินค้าประเภท Crude Glycerin และการ

ขายสินค้าอื่นๆ

 บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด 

4. การให้บริการ 

• ให้ค�าปรึกษา ประสานงาน ของบริษัทต่างๆ ส�าหรับงาน

ออกแบบกระบวนการผลิต

• บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง

UOP LLC

Vogelbusch GmbH

PALL Corporation Filtration and Separations

 

ธุรกิจลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน

 1. การผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG)

การผลติก๊าซชวีภาพอดัความดันสูง (CBG) เป็นหนึง่ในโครงการด้านธุรกจิพลงังานทดแทน ท่ีช่วยสนบัสนุนการใช้พลงังานทดแทน

ตามแนวนโยบายหลกัของกระทรวงพลงังาน โดยโครงการต้ังอยูท่ีอ่�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ บนท่ีดินเช่าภายในบรเิวณฟาร์มสุกรของ

บรษัิท มงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม จ�ากดั (ไม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิท) เนือ้ท่ี 11 ไร่ 1 งาน ผลติก๊าซ CBG จากของเสียทีไ่ด้จากฟาร์ม

สุกรดังกล่าว เพื่อน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้ก๊าซ NGV 

โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็และสามารถผลติก๊าซ CBG ทีมี่คุณสมบติัเทยีบเท่า NGV ส�าหรบัยานยนต์ตามประกาศของกรมธรุกจิ

พลงังาน โดยออกแบบให้มีก�าลงัการผลติประมาณ 6 ตันต่อวนั หรอืประมาณ 2,160 ตันต่อปี ปัจจบุนัสามารถผลติได้ประมาณ 1,100 ตันต่อปี  

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)

46 ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE



นอกจากนี้ โครงการยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) เมื่อวันที่ 16 

มีนาคม 2553  โดยได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลส�าหรบัก�าไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกจิการเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเริม่มีรายได้จาก

การประกอบกิจการ และหลังจากน้ันจะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ

อัตราปกติเป็นเวลาอีก 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าว ทั้งนี้ รายได้จากการจ�าหน่ายก๊าซ CBG  (โรงงาน 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่) เริ่มรับรู้รายได้ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2556   โครงการดังกล่าวยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 อีกด้วย

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

CBG เป็นก๊าซที่เกิดจากการน�าก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพโดยการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

(H2S) และความชื้นออกจนมีปริมาณก๊าซมีเทน (CH4) เพิ่มขึ้น โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ ที่เรียกว่า ก๊าซ

เอน็จวี ี(Natural Gas for Vehicles : NGV) หรอืก๊าซซีเอน็จ ี(Compressed Natural Gas : CNG) ท่ีมีระบบผลติไบโอแก๊สแล้วอดัลงถงัทีแ่รง

ดันสูง เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ ทดแทนการใช้ก๊าซเอ็นจีวีส�าหรับยานยนต์ โดย CBG ที่บริษัทผลิตได้มีคุณสมบัติเทียบเท่า NGV 

ส�าหรับยานยนต์ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน 

 ที่ตั้งโครงการ

 

 สถานที่ตั้งโครงการ: อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการผลิตก๊าซ CBG ของบริษัทโครงการแรก ต้ังอยู่ที่อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร ใน

บรเิวณฟาร์มสุกรของบรษัิท มงคล แอนด์ ซันฟาร์ม จ�ากดั ซ่ึงได้เริม่ท�าสัญญาเช่าเมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2554 อายสัุญญาเช่า 18 ปี (1 สงิหาคม 

2554 - 31 กรกฎาคม 2572)  

 นโยบายกำาหนดราคา

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

ปัจจัยหลัก ได้แก่ ราคาน�้ามันประเภทต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และค่าไฟฟ้า เป็นต้น 
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 การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

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

รายเดียว โดยบริษัทมีสัญญาในการผลิต CBG เพื่อส่งมอบและจ�าหน่ายให้กับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี โดย ปตท. ได้รับซ้ือก๊าซ CBG 

ที่บริษัทผลิตได้ทั้งหมดในราคาตามท่ีก�าหนดในสัญญา เพื่อน�าไปจ�าหน่ายในสถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงของ ปตท.ที่อยู่ในบริเวณใกล้

เคียงกับโรงงานของบริษัท

 2. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Pr oduction Plant : PPP)

บรษัิทได้ลงทนุก่อสร้างโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production Plant : PPP) ท่ีจงัหวดัสโุขทยั โดยกระบวนการผลิต

ใช้ก๊าซเหลือทิ้ง ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการขุดเจาะน�้ามันของฐานผลิตบูรพา-เอ ของบริษัทสยาม โมเอโกะ จ�ากัด (ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยว

โยงกันของบริษัท) ซ่ึงรับสัมปทานปิโตรเลียมจากกระทรวงพลังงาน ในแหล่งบูรพา อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อมาแปรสภาพ

ให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ ท่ีสามารถน�ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงได้ ซ่ึงประกอบด้วย 1) ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas : 

CNG) 2) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และ 3) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) 

โดยมีการออกแบบก�าลังผลิตรวมประมาณ 19,681 ตันต่อปี ประกอบด้วย CNG 12,036 ตันต่อปี LPG 6,300 ตันต่อปี และ NGL 1,345 

ตันต่อปี ใช้เงินลงทุนประมาณ 620 ล้านบาท โดยบริษัทได้ทดสอบเดินเครื่องผลิตต้ังแต่เดือนมกราคม 2557 และเริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

LPG และ NGL ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 และจ�าหน่าย CNG ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา 

ในปีที่ผ่านมา PPP ได้รับก๊าซไม่เพียงพอต่อการผลิต คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการเดินท่อก๊าซของ

โครงการ PPP จากหลุมน�้ามันเสาเถียร อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเพิ่มวัตถุดิบในการผลิต  โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างด�าเนินการ

เดินท่อก๊าซซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 2 ปี 2559  ซึง่จะส่งผลให้ PPP สามารถท�าผลติได้เต็มก�าลงัการผลติตามท่ีได้ออกแบบไว้

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ใช้กระบวนการผลิตโดยใช้ก๊าซเหลือท้ิงซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากการขุดเจาะน�้ามันของฐานผลิตบูรพา-เอ ของบริษัท สยามโมเอโกะ 

จ�ากดั ซึง่ได้รบัสัมปทานปิโตรเลยีมจากกระทรวงพลงังาน ในแหล่งบูรพา อ�าเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพือ่มาแปรสภาพให้เป็นผลติภณัฑ์

ปิโตรเลยีมต่างๆ ทีส่ามารถน�ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิได้ ประกอบด้วย 1) ก๊าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas : CNG) 2) ก๊าซปิโตรเลยีม

เหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) และ 3)ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) สามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่

ไตรมาสสอง ปี 2557  การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากโรงงานท่ีอ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นการผลิตโดยใช้ก๊าซเหลือทิ้งท่ีได้

จากการขุดเจาะน�า้มนัของฐานผลติบรูพา-เอ ของบรษัิท สยามโมเอโกะ จ�ากดั กลบัมาใช้ให้เกดิประโยชน์ เป็นการช่วยลดมลภาวะและลด

การท�าลายสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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 ที่ตั้งโครงการ  

สถานที่ตั้งโครงการ: อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

 นโยบายกำาหนดราคา

การก�าหนดราคาขายเป็นไปตามสูตรราคาท่ีก�าหนดร่วมกันในสัญญาซื้อขาย ระหว่างบริษัทและผู้ซื้อ ได้แก่ บริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) ผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เป็นต้น โดยอ้างอิงจากปัจจัยหลัก ได้แก่ ราคา

น�้ามันประเภทต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

 การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

บริษัทจ�าหน่ายก๊าซ CNG ทั้งหมดที่ผลิตได้จากโรงงาน PPP ที่อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ให้แก่บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

เพียงรายเดียว โดยบริษัทมีสัญญาในการผลิตก๊าซ CNG เพื่อส่งมอบและจ�าหน่ายให้กับ ปตท. ในราคาตามที่ก�าหนดในสัญญา   ส�าหรับ 

LPG ท่ีผลติได้นัน้ จ�าหน่ายให้กบัผูค้้าน�า้มนัตามมาตรา 7  ขณะที ่NGL จะจ�าหน่ายให้กบัผูป้ระกอบการธุรกจิสารท�าละลายภายในประเทศ

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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3. การผลิตและจำาหน่ายไบโอดีเซล

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (BBF) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจ�าหน่าย และจ�าหน่ายไบโอดีเซล 

(B100) ซ่ึงเป็นเชื้อเพลิงเหลวท่ีน�าไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบางส่วนในน�้ามันดีเซลท่ีได้จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้ได้น�้า

มันไบโอดีเซลประเภทต่างๆ เช่น น�้ามันไบโอดีเซล  B71 หรือ B10 เป็นต้น

บางจากไบโอฟเูอลได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ในกจิการผลติไบโอดีเซลประเภท 1.26 กจิการ

ผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1485(9)/2551 

ต้ังแต่วนัที ่17 ตุลาคม 2550 โดยได้รบัสิทธิประโยชน์ท่ีส�าคัญ ได้แก่ ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติิบุคคลส�าหรบัก�าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ

กิจการดังกล่าวเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

โรงงานบางจากไบโอฟเูอลเริม่เปิดด�าเนินการผลติเชงิพาณชิย์เม่ือเดือนธันวาคม 2552 ท�าการผลติไบโอดีเซล มีโรงงานต้ังอยูใ่นบรเิวณ

พืน้ทีติ่ดกบัคลงัน�า้มันบางปะอนิ ของ BCP ท่ีจังหวดัพระนครศรอียธุยา โดยใช้วตัถดิุบหลกั คอื น�า้มันปาล์มดิบ ซึง่น�ามาผ่านกระบวนการ

ทางเคมีท่ีเรียกว่าทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification Process) โดยให้น�้ามันปาล์มท�าปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ ได้แก่  เมธานอล 

และมีด่างเป็นตัวเร่งปฏกิริยิา จนเกดิเป็นสารเอสเทอร์ท่ีมีคณุสมบัติใกล้เคียงกบัน�า้มันดีเซล เรยีกว่า “ไบโอดีเซล” หรอื “B100”   ปัจจบุนั

โรงงานได้ขยายก�าลงัการผลติเต็มทีเ่ท่ากบั 360,000 ลติรต่อวนัผลติ  เพือ่ให้สอดคล้องกบัอปุสงค์ของไบโอดีเซลทีเ่พิม่สูงขึน้  และมีผลิตภณัฑ์

พลอยได้จากกระบวนการผลติไบโอดีเซล คอื กลเีซอรนีดบิ (Grude Glycerin : Minimum 80% purify) ประมาณ 36,000 ลติรต่อวนั เพือ่น�า

ไปผลติเป็นสินค้าในอตุสาหกรรมต้นน�า้ของเคมีภณัฑ์อืน่ต่อไป นอกเหนอืจากการใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร ยา และเครือ่งส�าอาง เป็นต้น  

ผลติภณัฑ์ไบโอดีเซลทีบ่างจากไบโอฟเูอลผลติได้จ�าหน่ายในประเทศท้ังหมด โดยส่วนใหญ่จ�าหน่ายให้แก่ BCP ซ่ึงเป็นบรษัิทแม่ เพือ่

น�าไปผสมกบัน�า้มันดีเซลในอตัราส่วนต่างๆ และจ�าหน่ายให้แก่ผูใ้ช้น�า้มนัต่อไป ส่วนท่ีเหลอืจะท�าการตลาดโดยจ�าหน่ายให้แก่ผูค้้าน�า้มนั

รายอืน่ ทัง้นี ้ตามสญัญาซือ้ขายผลติภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่างบางจากไบโอฟเูอล และ BCP ก�าหนดให้ BCP จะต้องรบัซ้ือผลติภณัฑ์

ไบโอดีเซล B100 จากบางจากไบโอฟเูอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลติภณัฑ์ทัง้หมดทีบ่างจากไบโอฟเูอลผลติได้ ส�าหรบักลเีซอรีนดิบซึง่

เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้จากการผลติไบโอดีเซล จ�าหน่ายให้กบัผูค้้ารายใหญ่ (TRADER) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึบรษัิทด้วย 

 ทั้งนี ้คาดว่าแนวโน้มความต้องการไบโอดเีซลจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการใช้น�้ามันไบโอดีเซลที่เพิ่มสงูขึน้ 

และเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลและพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557  ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงาน

ที่ 2 ตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกับโรงงานแรก โดยเพิ่มก�าลังการผลิตอีก 450,000 ลิตรต่อวันผลิต เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว  โดยคาดว่า

โรงงานที่ 2 จะแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ภายในปี 2559 และจะท�าให้ก�าลังการผลิตรวมเป็น 810,000 ลิตรต่อวัน

4. การผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

UAC Energy และ SERP ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้มีการลงทุนในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบน

หลังคา (Solar PV Rooftop) ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�านวน 4 โครงการ ซึ่งเริ่มด�าเนินการในเชิงพาณิชย์แล้ว 

มีก�าลังการผลิตรวม 2 MW  โดยเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 เป็นต้นมา 

ที่ตั้งโครงการ 

สถานที่ตั้งโครงการ: บริษัท บางกอก เดคคอน จำากัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรี จำานวน 2 โรง โดย UAC Energy

1   น�้ามันไบโอดีเซล B7 คือ น�้ามันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 7% ผลิตจากไบโอดีเซล บี100 ในสัดส่วนร้อยละ 7 กับน�้ามันดีเซลร้อยละ 93

รายงานประจ�าปี 2558
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สถานที่ตั้งโครงการ: บริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จำากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ จำานวน 1 โรง โดย UAC Energy

สถานที่ตั้งโครงการ: บริษัท วงศ์บัณฑิต จำากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำานวน 1 โรง โดย SERP

 นโยบายกำาหนดราคา

การก�าหนดราคาขายไฟฟ้าเป็นไปตามที่การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ก�าหนด โดยจะเป็นอัตราคงที่ (Feed in 

Tariff: FIT) ตลอดระยะเวลาของสัญญา 25 ปี 

 5. การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์)

บรษิทัได้มีการลงทนุในการก่อสร้างโครงการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพโดยใช้พชืพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) จ�านวน 1 โครงการ ทีอ่�าเภอ

แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ก�าลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ (MWp) ซึ่งเริ่มด�าเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  ส�าหรับ

อีก 2 โครงการซ่ึงลงทุนโดย UAC TPT ที่อ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นนั้น อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยมีก�าลังการผลิตโครงการละ 1.5 

เมกะวัตต์ (MWp) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2559  รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้น 4.5 เมกะวัตต์ (MWp)  
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 ที่ตั้งโครงการ 

 

สถานที่ตั้งโครงการ: อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สถานที่ตั้งโครงการ: อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น จำานวน 2 โครงการ

 

 นโยบายกำาหนดราคา

การก�าหนดราคาขายไฟฟ้าเป็นไปตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ก�าหนด โดยจะเป็นอัตราคงที่ (Feed in Tariff: FIT) ตลอดระยะ

เวลาของสัญญา 20 ปี 

ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายลาเท็กซ์อิมัลชันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ 

บรษัิท ยเูอซี แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากดั (UAPC) ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อย จดัต้ังขึน้เม่ือวนัที ่21 มกราคม 2558 ถอืหุน้โดยบรษัิท

ร้อยละ 99.97 โดยรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ�ากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อประกอบธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ลาเท็กซ์อิมัลชันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

• อุตสาหกรรมสีและการเคลือบ

• อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพิมพ์

• อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุจากใยสังเคราะห์เพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

• อุตสาหกรรมกากาว เทปกาว

• อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์
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ปัจจบัุนผลติภณัฑ์เกอืบทัง้หมดจ�าหน่ายให้กบัลกูค้าในประเทศ โดยมีก�าลงัการผลติสงูสดุ 27,750 ตันต่อปี ขณะทีก่�าลงัการผลติจรงิประมาณ

ร้อยละ 40  ซ่ึงยังคงมีศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ในอนาคต  ประกอบกับ UAPC ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม

บตัรส่งเสรมิการลงทุนในกจิการ ผลติ POLYMER SOLUTION และ POLYMER EMULSION จากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 

(BOI) มีสิทธิประโยชน์ท่ีส�าคัญ ได้แก่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันเริ่มมีรายได้ และกรณีท่ีขาดทุนสามารถน�าผล

ขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี  จึงเป็นโอกาสที่

ดีที่จะขยายก�าลังการผลิตเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศ

ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความต้องการด้านสาธารณูปโภคสูง

ที่ตั้งบริษัทและโรงงาน

 UAPC มีส�านกังานใหญ่ ต้ังอยูเ่ลขท่ี 1 อาคาร ทพีแีอนด์ท ีชัน้ 21 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ  

มีโรงงานผลิต 1 แห่ง และคลังสินค้า 1 แห่ง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ UAPC เอง ได้แก่ 

โรงงานผลิต:  ต้ังอยูท่ี่เลขท่ี 50 หมู่ 3 ถนนสายสคีิว้-ชยัภมิู (ทางหลวงหมายเลข 201) ต�าบลสีคิว้ อ�าเภอสค้ิีว จงัหวดันครราชสมีา เนือ้ที่

รวม 14-3-80 ไร่ 

คลงัสินค้า:    ต้ังอยูเ่ลขท่ี 998 หมู ่2 ภายในนิคมอตุสาหกรรมบางปู ติดซอย 1 C แยกจากซอยเทศบาลบางปู 77 (นิคมอตุสาหกรรมบางปู) 

ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิทสายเก่า (ทางหลวงหมายเลข 3) ต�าบลแพรกษา อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวม 9-2-0 ไร่

  

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

UAPC ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักประเภทกาวลาเท็กซ์ (อิมัลชั่นและโพลิเมอร์) ท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมสีและการเคลือบ (painting and coating) อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิต

วสัดจุากใยสงัเคราะห์เพื่อน�ามาเป็นวตัถดุบิในการผลิตสิง่ทอและเครื่องนุง่หม่ กาว (adhesives) เทปกาว กระดาษและบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น และ

โรงงานยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 อีกด้วย
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์ของ UAPC ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 99 จ�าหน่ายในประเทศ ให้แก่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมสีและการเคลือบ (painting and coating) ลูกค้ารายใหญ่ 3 รายแรก ได้แก่ 

• บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายกระเบ้ืองมุงหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ไม้ฝา

สังเคราะห์เฌอร่า

• บริษัทอั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่ายสีทาอาคาร ภายใต้แบรนด์ดูลักซ์ (Dulux) และ

• บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จ�ากัด ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสี JBP

อย่างไรก็ดี ด้วยความเชี่ยวชาญและศักยภาพของ UAPC  จึงได้วางแผนที่จะขยายธุรกิจและฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นก

ลุม่ประเทศท่ีมกีารพฒันาอย่างรวดเรว็และมีความต้องการด้านสาธารณูปโภคสงู โดยจะขยายก�าลงัการผลติจากสทิธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสรมิ

การลงทุนที่มีอยู่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction: EPC)

บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด (บริษัทร่วม) จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 

(บรษัิทย่อย) และ Sebigas S.p.A. จากประเทศอติาล ี ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกจิด้านพลงังานไฟฟ้าและการผลติก๊าซชวีภาพ  รวมทัง้เป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพมามากกว่า 50 โครงการในทวีปยุโรป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับการรับเหมา

ก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพ และโรงงานด้านพลังงานต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

โครงการที่ด�าเนินการ ได้แก่ 

• โครงการโรงงานผลติก๊าซชวีภาพ (Biogas Project) ในภาคเหนอื จ�านวน 1 โครงการ ของบรษัิท ยเูอซี โกล บอล จ�ากดั (มหาชน) 

• โครงการโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Project) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 2 โครงการ ของบริษัท ยูเอซี แอนด์ ที

พีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (บริษัทย่อย)

• โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีติ่ดต้ังบนหลงัคา ของการไฟฟ้านครหลวง (Solar PV Rooftop)  จ�านวน 4 โครงการ 

ของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด และ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ�ากัด  (บริษัทย่อย) 
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)

54 ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE



โครงสร้างรายได้ –งบการเงินรวม

ประเภทของรายได้ 2556 2557 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ       

1. ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกจิท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังานและปิโตรเลยีม  
    (Energy and Petroleum)

       517.41        48.45        675.09        62.88        898.91        58.21 

2.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)         197.06        18.45        178.31        16.61        149.56         9.68 

3.  ผลิตภัณฑ์จากการผลิต(Manufactoring)            251.39        16.28 

4.  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ1/         64.54         6.04         45.85         4.27         34.72         2.25 

5..  การให้บริการ 2/        198.62        18.60         73.98         6.89         51.53         3.34 

6.  พลังงาน (Energy)           0.30         0.03         19.39         1.81         60.26         3.90 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม        977.93        91.58        992.62        92.45     1,446.37        93.66 

รายได้อื่น3/         12.22         1.14         18.95         1.76         18.79         1.22 

รวม        990.15        92.72     1,011.57        94.21     1,465.16        94.87 

ส่วนแบ่งผลก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม         77.75         7.28         62.13         5.79         79.19         5.13 

รวมรายได้ทั้งสิ้น     1,067.90      100.00     1,073.70      100.00     1,544.35      100.00 

หมายเหตุ :
 1/  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ รายได้จากการส่งออกสินค้าประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ
 2/  รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง รวมถึงการบริการปรึกษาต่างๆ
 3/  รายได้อื่น ได้แก่ ค่านายหน้าขายสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ และอื่นๆ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

สภาวะอุตสาหกรรม

เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ มาจากการประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึง

สนิค้าส่วนใหญ่เป็นการจ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมโรงกลัน่น�า้มัน อตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาติ และอตุสาหกรรม

ปิโตรเคมีขั้นต้น  ประกอบกับบริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจและลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพความดันสูง (Compressed 

Bio-methane Gas) การผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production Project : PPP) การผลติไบโอดีเซล การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

ที่ติดต้ังบนหลังคา ดังน้ัน การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและสถานการณ์

พลังงานโดยรวมของประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม

 • ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปี 2558

  ข้อมูลจากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ 

เดือนธันวาคม 2558 ระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ขยายตัวจาก

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ท่ีขยายตัวร้อยละ 2.8 และขยายตัวเพิ่มข้ึน จากไตรมาสที่ 3ของปี 2557 ท่ีขยายตัวร้อยละ 1.0 โดยปัจจัยท่ี

ท�าให้ขยายตัวจากไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 คือ ในด้านการใช้จ่าย การส่งออกบรกิารและการลงทุนภาครฐัขยายตัวสงู การใช้จ่ายภาค

ครัวเรือนและภาครัฐขยายตัวต่อเน่ือง ในขณะที่การส่งออกสินค้ายังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและการลงทุนภาค

เอกชนลดลง ในด้านการผลิต สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาก่อสร้างขยายตัวในเกณฑ์ดี สาขาบริการอื่นๆ ขยายตัวต่อเนื่อง 

สาขาอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น ในขณะที่สาขาเกษตรกรรมได้รับผลกระทบ

จากภัยแล้งและเป็นข้อจ�ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

  ในส่วนของ GDP สาขาอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 0.8 ขยายตัวจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ที่

หดตัวร้อยละ 0.6 แต่ขยายตัวจากไตรมาสที่ 3  ของปี 2557 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.4 โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม

การผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศ และการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของการผลิตรถยนต์ ในขณะที่การผลิตเพื่อส่งออกปรับตัวลด

ลงตามการลดลงของปริมาณการส่งออก กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก่ปิโตรเลียม ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เคมี และยาสูบ กลุ่ม

อุตสาหกรรมที่ลดลง ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ยางและพลาสติก ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หลอดอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและ

เครื่องดื่ม เครื่องจักรและอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

 • แนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปี 2559

  ทั้งนี้ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะขยายตัวร้อยละ 2.9 

ซึ่งขยายตัวจากปี 2557 ที่หดตัวร้อยละ 0.4 และ เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 

  โดยมีปัจจยัสนบัสนุนการขยายตัวคือ 1) การเร่งขึน้ ของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครฐั และแนวโน้มความคบืหน้าของโครงการ

ลงทุนด้านโครงสร้างพื้น ฐาน  2) แรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ระยะท่ี 3) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 จากภาค

รัฐบาล 3) การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าส่งออก ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มูลค่าการส่งออกในปี 2559 

เริ่มกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆ และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น 4) การอ่อนค่าของเงินบาทซึ่งจะช่วยสนับสนุน

รายรับและสภาพคล่องในรูปเงินบาทของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 5) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ของราคาสินค้าเกษตร 6) ราคา

น�า้มันท่ียงัมีแนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างช้าๆ และทรงตัวอยูใ่นระดบัต�า่ ซ่ึงช่วยสนับสนุนก�าลงัซือ้ ทีแ่ท้จรงิของประชาชนและเอือ้อ�านวย

ต่อการด�าเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 7) การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ในปี 2559 

คาดว่าจะมีจ�านวนนกัท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทยท้ัง สิน้ ประมาณ 32.5 ล้านคน สร้างรายรบัจากการท่องเท่ียว

รวมประมาณ 1.65 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2558 ร้อยละ 7.5 และร้อยละ 9.3 ตามล�าดับ ทั้งนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงคือ 1) การชะลอตัว

ของเศรษฐกิจจีนและประเทศท่ีมีปัจจัยพื้น ฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ โดยประเทศจีนยังมีความเสี่ยงท่ีจะชะลอตัวลงเร็วกว่าการ

คาดการณ์ ในขณะท่ีประเทศท่ีมีปัจจัยพื้น ฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอโดยเฉพาะประเทศท่ีมีหนีสินต่างประเทศสูง อีกทั้ง พึ่งพิงการ

รายงานประจ�าปี 2558
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ส่งออกสินค้าขั้นปฐมและค่าเงินอ่อนค่าอย่างรวดเร็วยังมีความเสี่ยงต่อวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เงื่อนไขดังกล่าวอาจ

ท�าให้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลกและราคาสนิค้าในตลาดโลกฟ้ืนตัวล่าช้ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ 2) การอ่อนค่าของสกลุเงินส�าคญัๆ ใน

ประเทศคูค้่าและคู่แข่ง โดยเฉพาะเงินหยวน ซ่ึงมีแนวโน้มอ่อนค่าลงตามนโยบายการเปิดเสรทีางเศรษฐกจิและการเงนิ การลดลงของ

ทนุส�ารองเงินตราระหว่างประเทศ และความจ�าเป็นในการดูแลสภาพคล่องในประเทศซ่ึงจะท�าให้การแทรกแซงเพือ่พยงุค่าเงินมีข้อ

จ�ากดัมากขึน้ 3) ผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแล้ง ยงัมีแนวโน้มทีจ่ะมีความรนุแรงอย่างต่อเน่ืองตามสถานการณ์ปรมิาณน�า้ ทีใ่ช้ได้

ในเขื่อนขนาดใหญ่ 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)

  ส�าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมไทยปี 2559 คาดว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2558 เนื่องจาก

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีคาดว่าจะเริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้น อย่างช้าๆ ส่งผลต่อการส่งออกที่คาดว่าจะดีขึ้น การเร่งข้ึน ของการ

ใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐจะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น 

 สถานการณ์พลังงาน

 • ความต้องการใช้พลังงาน

  ข้อมูลจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ระบวุ่า การใช้พลงังานขัน้สุดท้ายของประเทศไทย

ในปี 2558 มีปริมาณ 77,881 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.7 คิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงาน 

รวมกว่า 998,428 ล้านบาท โดยมีการใช้พลงังานเชงิพาณิชย์ใน สัดส่วน ร้อยละ 81.8 ของการใช้พลงังานข้ันสุดท้ายทัง้หมด พลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานหมุนเวียนด้ังเดิม ร้อยละ 8.5 และ 9.7 ตามล�าดับ โดยพบว่า การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ มีปริมาณ 63,763 

พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.4 ประกอบด้วย น�้ามันส�าเร็จรูป มีการใช้ 38,192 พันตัน

เทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ไฟฟ้ามีการใช้ 15,515 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.0 และก๊าซธรรมชาติ มีการ

ใช้ 6,005 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.1 ส่วน ถ่านหิน/ลิกไนต์ มีการใช้ 4,051 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ลดลง ร้อย

ละ 22.5 ส�าหรับพลังงานหมุนเวียน (ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ และ ก๊าซชีวภาพ) มีการใช้ 6,579 พันตัน

เทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.9 และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ฟืน ถ่าน แกลบ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) มีการใช้ 7,539 

พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 1.9

 ตารางที่ 26 ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำาแนกตามชนิดพลังงาน ม.ค.-ธ.ค. 2558P

ชนิดพลังงาน
ปริมาณ (พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

ม.ค. – ธ.ค.
2556

ม.ค. – ธ.ค.
2557

ม.ค. – ธ.ค.
2558P

ม.ค. – ธ.ค.
2557

ม.ค. – ธ.ค.
2558P

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (รวม) 75,214 75,804 77,881 0.8 2.7

	พลังงานเชิงพาณิชย์ 61,224 61,661 63,763 0.7 3.4

- น้�ามันส�าเร็จรูป 35,948 36,555 38,192 1.7 4.5

- ไฟฟ้า* 14,153 14,371 15,515 1.5 8.0

- ถ่านหิน / ลิกไนต์ 5,784 5,229 4,051 (9.6) (22.5)

- ก๊าซธรรมชาติ 5,339 5,506 6,005 3.1 9.1

	พลังงานหมุนเวียน** 5,914 6,457 6,579 9.2 1.9

	พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม*** 8,076 7,686 7,539 (4.8) (1.9)

 หมายเหตุ : P ตัวเลขเบื้องต้น

                 * รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ

                 ** ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะและก๊าซชีวภาพ

                 *** ประกอบด้วย ฟืน ถ่าน แกลบ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ใช้ในบ้านอยู่อาศัย และอุตสาหกรรมครัวเรือน 

 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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 • การผลิตพลังงาน

  ในปี 2558 มีผลติพลงังานปรมิาณ 76,462 พนัตันเทียบเท่าน�า้มันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 2.9 โดยมีการผลติ

พลงังานเชงิพาณิชย์ ในสดัส่วน ร้อยละ 66.3 ของการผลติพลงังานท้ังหมด พลงังานหมุนเวยีนและพลงังานอืน่ๆ พลงังานหมุนเวยีน

ดั้งเดิม ร้อยละ 16.5 และ 17.2ตามล�าดับ โดยการผลิตพลังงาน เชิงพาณิชย์ มีปริมาณ 50,723พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 

4.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วย น�้ามันดิบ มีการผลิต 7,605 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.1 และคอน

เดนเสท มีการผลิต 4,383 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.4 ส่วนลิกไนต์ มีการผลิต 3,836 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ลด

ลง ร้อยละ 17.0 ก๊าซธรรมชาติ มีการผลติ 34,569 พนัตันเทยีบเท่าน�า้มันดบิ ลดลง ร้อยละ 6.7 และไฟฟ้าพลงัน�า้และอืน่ๆ มีการผลติ 

330 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 27.3 ส�าหรับพลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นๆ (ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ แบล็คลิเคอ และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) มีการผลิต 12,586 พันตันเทียบ

เท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ฟืน แกลบ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) มีการผลิต 13,153 พันตัน

เทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.3

   ตารางที่ 27 ปริมาณการผลิตพลังงานจำาแนกตามชนิดพลังงาน ม.ค.-ธ.ค. 2558P

การผลิตพลังงาน

ปริมาณ (พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ) อัตราการเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)

ม.ค. – ธ.ค.
2556

ม.ค. – ธ.ค.
2557

ม.ค. – ธ.ค.
2558P

ม.ค. – ธ.ค.
2557

ม.ค. – ธ.ค.
2558P

การผลิตพลังงาน (รวม) 69,754 78,741 76,462 12.9 (2.9)

	พลังงานเชิงพาณิชย์ 53,395 53,341 50,723 (0.1) (4.9)

- น้�ามันดิบ 7,363 6,906 7,605 (6.2) 10.1

- ลิกไนต์ 4,635 4,622 3,836 (0.3) (17.0)

- ก๊าซธรรมชาติ 36,398 37,035 34,569 1.8 (6.7)

- คอนเดนเสท 4,509 4,324 4,383 (4.1) 1.4

- ไฟฟ้าพลังน้�า และอื่นๆ* 490 454 330 (7.3) (27.3)

	พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ** 7,907 12,281 12,586 55.3 2.5

	พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 8,452 13,119 13,153 55.2 0.3

หมายเหตุ : *  ประกอบด้วย พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

  **  พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ 

    เชื้อเพลิงชีวภาพ แบล็อคลิเคอ และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต

 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

  ท้ังน้ี ประเทศไทยมีการพึ่งพาการน�าเข้าพลังงาน มีปริมาณ 71,925 พันตัน เทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มข้ึนจาก ช่วงเดียวกันของปี

ก่อนร้อยละ 3.0 โดยมีการน�าเข้าพลงังาน เชงิพาณชิย์ในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 ของการน�าเข้าพลงังานทัง้หมด และ พลงังานหมุนเวยีน

ด้ังเดิม ร้อยละ 0.1 โดยการน�าเข้าพลงังาน เชงิพาณิชย์มปีรมิาณ 71,838พนัตันเทียบเท่าน�า้มันดิบ เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.0 จากช่วงเดียวกนั 

ของปีก่อนประกอบด้วย น�้ามันดิบ มีการน�าเข้า 43,645 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.6 ถ่านหินมีการน�าเข้า 13,847 

พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ก๊าซธรรมชาติ มีการน�าเข้า 10,092 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.1 และ

ไฟฟ้า มีการน�าเข้า 1,226 พนัตันเทียบเท่าน�า้มนัดิบ เพิม่ข้ึนร้อยละ 17.3 ส่วนคอนเดนเสท มีการน�าเข้า 728 พนัตันเทียบเท่าน�า้มันดิบ 

ลดลงร้อยละ 40.1 และน�า้มันส�าเร็จรูปมีการน�าเข้า 2,300 พันตันเทียบเท่าน�า้มันดิบ ลดลง ร้อยละ 46.9 ส�าหรับพลังงานหมุนเวียน 

(ฟืน) ไม่มีการน�าเข้า และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) มีการน�าเข้า 87 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 16.3

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)

58 ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE



 ตารางที่ 28 การนำาเข้าพลังงานจำาแนกตามชนิดพลังงาน ม.ค.-ธ.ค. 2558

การผลิตพลังงาน

ปริมาณ (พันตันเทียบเท่านำ้ามันดิบ) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ม.ค. – ธ.ค.
2556

ม.ค. – ธ.ค.
2557

ม.ค. – ธ.ค.
2558P

ม.ค. – ธ.ค.
2557

ม.ค. – ธ.ค.
2558P

การผลิตพลังงาน (รวม) 71,649 69,850 71,925 (2.5) 1,649

พลังงานเชิงพาณิชย์ 71,566 69,746 71,838 (2.5) 3.0

น�้ามันดิบ 43,321 40,171 43,645 (7.3) 8.6

คอนเดนเสท 1,206 1,216 728 0.8 (40.1)

ถ่านหิน 10,852 13,188 13,847 21.5 5.0

น�้ามันส�าเร็จรูป 4,575 4,334 2,300 (5.3) (46.9)

ก๊าซธรรมชาติ 10,466 9,792 10,092 (6.4) 3.1

ไฟฟ้า 1,146 1,045 1,226 (8.8) 17.3

พลังงานหมุนเวียน* 0 0 0 - -

พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 83 104 87 25.3 (16.3)

หมายเหตุ : * ประกอบด้วย ฟืน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทน 

ในปี 2558 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 10,077 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 11.7 

โดยมีการใช้ในรปูของ ไฟฟ้า ความร้อน และเชือ้เพลงิชวีภาพ (ประกอบด้วย เอทานอล และ ไบโอดีเซล) ในสดัส่วนร้อยละ 12.94 ของการ

ใช้พลงังานขัน้สุดท้ายทัง้หมด การใช้ไฟฟ้า และความร้อนทีผ่ลติ ได้จากพลงังานทดแทน (ประกอบด้วย พลงังานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 

พลงังานน�า้ ชวีมวล ก๊าซชวีภาพ และขยะ) มีปรมิาณ 1,556 พนัตันเทยีบเท่าน�า้มนัดิบ และ 6,579พนัตันเทียบเท่าน�า้มันดบิ ตามล�าดบั ส่วน

เชื้อเพลิงชีวภาพ มีปริมาณการใช้ ประกอบด้วย เอทานอล 957 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ และไบโอดีเซล 985 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

 ตารางที่ 29 การใช้พลังงานทดแทนจำาแนกตามประเภท ม.ค.-ธ.ค. 2558P

การใชพลังงานขั้นสุดทาย
(ม.ค. - ธ.ค. 2558)

การใชพลังงานทดแทน
(ม.ค. - ธ.ค. 2558)

พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 75.85%

พลังงานหมุนเวียน 12.94%

พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 9.68%

เชื้อเพลิงชีวภาพ 2.94%

(พลังน้ำขนาดเล็ก) ไฟฟา 0.03%

(พลังน้ำขนาดเใหญ) ไฟฟา 0.41%

(พลังงานแสงอาทิตย / พลังงานลม
/ ชีวมวล /ขยะ/กาซชีวภาพ)

ไฟฟา* 1.56%

(พลังงานแสงอาทิตย
/ชีวมวล /ขยะ/กาซชีวภาพ)

ความรอน 8.54%

การนำเขาไฟฟาพลังงานน้ำ 1.53% * รวมไฟฟาที่ผลิตใชเอง (off grid)

77,881 ktoe 10,077 ktoe

รายงานประจ�าปี 2558
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การใช้พลังงานทดแทน

ปริมาณ (พันตันเทียบเท่านำ้ามันดิบ) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ม.ค. – ธ.ค. 

2556

ม.ค. – ธ.ค.

2557

ม.ค. – ธ.ค.

2558P

ม.ค. – ธ.ค.

2558P

1. ไฟฟ้า 1,324 1,467 1,556 6.1

2. ความร้อน 5,290 5,775 6,579 13.9

3. เชื้อเพลิงชีวภาพ

       - เอทานอล 707 874 957 9.5

       - ไบโอดีเซล 905 909 985 8.4

รวม 8,226 9,025 10,077 11.7

           

 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 แนวโน้มสถานการณ์พลังงาน

กระทรวงพลงังานคาดว่าในปี 2559 การใช้น�า้มันส�าเรจ็รปูจะมีการปรบัตัวเพิม่ข้ึนจากปี 2558 ในอตัรา 3.0% ซ่ึงเป็นการประมาณการ

ตัวเลขท่ีสอดรับกับ GDP ของประเทศในปี 2559 ท่ีคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 3.0 - 4.0% โดยแบ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นในชนิดต่างๆ

ดังน้ี น�า้มนัเบนซินเพิม่ขึน้ 9.7% น�า้มันดีเซลเพิม่ข้ึน 1.8% ส่วนก๊าซ LPG จะปรบัตัวลดลงต่อเนือ่งจากปี 2558 เฉลีย่ลดลงประมาณ 2.5% 

ขณะท่ีราคาน�า้มันดิบในตลาดโลกจะยงัอยูใ่นช่วงการปรบัตัวลดลง โดยคาดว่าราคาน�า้มนัดบิดไูบค่าเฉลีย่จะอยูท่ี่ 35-45 ดอลลาร์/บาเรลล์ 

ส�าหรบัสถานการณ์ด้านไฟฟ้า แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าปี 2559 คาดว่าเพิม่ข้ึน 3.5% ตามภาวะเศรษฐกจิทีจ่ะปรบัตัวดีข้ึน และสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2015) ที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนในอัตราดังกล่าว ทั้งน้ี ประมาณการ

ว่า ความต้องการใช้ก�าลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ปี 2559จะอยู่ที่ไม่เกิน 29,000 เมกะวัตต์ และมีระดับการเฝ้าระวังอยู่ที่ 28,500 เมกะวัตต์

รายงานประจ�าปี 2558
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 

โดยให้ความส�าคัญในการจัดการเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการบริหารความ

เสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล COSO ERM โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของทุกกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจ

และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ  

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท�าหน้าท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมให้

เกิดประสิทธิผลสูงสุดและมีการด�าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงโดยคณะท�างานบริหารความเส่ียง ซ่ึงในปี 2558 ที่ผ่านมา มีการด�าเนิน

งานด้านการบริหารความเสี่ยงดังนี้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง และการประชุมคณะท�างานบริหาร

ความเสี่ยง จ�านวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง จากการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่มีการด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ปรากฏในปีที่

ผ่านมาได้รับการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสม 

ปัจจบุนับรษัิทด�าเนินธุรกจิ ลงทุนในอตุสาหกรรมด้านพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก การผลติ น�าเข้าและจ�าหน่าย Latex Emul-

sion สารเคมีรวมท้ังอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตน�้ามัน

หล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรม

กระดาษ อุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคและมีบริษัทร่วมประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจ�าหน่าย และจ�าหน่ายไบโอ

ดีเซล บริษัทมีความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจแต่ละประเภท เช่นเดียวกับความเสี่ยงทั่วไปท่ีอาจเกิดขึ้นกับธุรกิจทุกประเภท โดยมีความเสี่ยงที่

ส�าคัญต่างๆ แบ่งตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

3.1 ประเภทธุรกิจการผลิต

 3.1.1 ความเสี่ยงโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (CBG)  (แม่แตง 1)  

โรงงานผลติก๊าซชวีภาพอดัความดันสงู (Compressed Bio-methane Gas : CBG) เป็นโรงงานแห่งแรกของบรษัิทฯ  ต้ังอยูท่ีอ่�าเภอแม่แตง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นการผลติก๊าซ CBG จากมูลสุกรท่ีได้จากฟาร์มสกุรซึง่ต้ังอยูใ่นบรเิวณเดียวกันกบัโรงงาน  ได้มีการเปิดด�าเนนิการเชงิ

พาณชิย์ต้ังแต่ ปี 2556 โดยผลติภณัฑ์ CBG ท่ีผลติได้จากโรงงาน ทัง้หมดจ�าหน่ายให้แก่บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เพยีงรายเดียว เพือ่น�า

ไปจ�าหน่ายที่สถานีบริการของ ปตท.ที่อยู่บริเวณใกล้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนี้

  • ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ  

  เนือ่งจากในกระบวนการผลติ CBG ของบรษัิท ใช้มูลสุกรเป็นวตัถดิุบหลกัในการผลติ ซ่ึงในการจัดหาวตัถดิุบดังกล่าว 

บริษัทมีข้อตกลงกับมงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม ในการส่งมูลสุกรท้ังหมดจากฟาร์ม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต CBG ให้แก่

บริษัท  ท้ังน้ี มงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม นอกจากจะมีฟาร์มสุกรซ่ึงต้ังอยู่ติดกับที่ต้ังของโรงงานแล้ว ยังมีฟาร์มสุกรอีก 1 แห่ง 

อยูไ่กลจากโรงงานออกไปอกีประมาณ 60 กโิลเมตร ซึง่จะเป็นแหล่งส�ารองของวตัถดิุบในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีท่�าให้ปริมาณ

มูลสุกรที่ได้จากฟาร์มที่ตั้งติดกับโรงงานไม่เพียงพอกับการผลิต 

  นอกจากน้ีบรษิทัอาจมีความเสีย่งจากปัญหาการขาดแคลนวตัถดิุบ ในกรณหีากเกดิโรคระบาดในฟาร์มสกุรหรอืเหตุสดุวสัิย

อืน่ใด ทีท่�าให้ไม่มีวตัถดิุบเพยีงพอในการผลติ CBG ได้ บรษัิทจงึได้มีการน�าวตัถดิุบทางเลอืกอืน่ส�าหรบัใช้ในโครงการ คือ พชื

พลงังาน หรอื หญ้าเนเปียร์ ซ่ึงเป็นหญ้าทีไ่ด้ผ่านการวจิยัมาแล้วว่าให้ค่าพลงังานทีสู่ง เพือ่รองรบัปัญหาการขาดแคลนวตัถดิุบ

ทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในอนาคต การใช้วตัถดิุบทดแทนดังกล่าวอาจส่งผลให้มปัีญหาในการท�างานของเครือ่งจกัร ท�าให้มีต้นทนุการ

ผลิตสูงขึ้น และส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนของโรงงานลดลงได้

  • ความเสี่ยงจากการไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง

  จากการด�าเนนิงานโรงงานผลติ CBG ของบรษัิท บรษิทัไม่มีท่ีดินเป็นของโรงงานเอง  แต่ได้ท�าสัญญาเช่าทีดิ่นระยะยาว 

กับมงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงาน ซึ่งรวมถึงอาคารโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต บริษัทจึงอาจ

มีความไว้ เสี่ยงจากการที่คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาก่อนก�าหนดเวลา ท�าให้บริษัทได้รับความเสียหายและอัตราผลตอบแทนการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
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  ทัง้น้ี บรษัิทอาจถกูบอกเลกิสัญญาก่อนก�าหนดได้ในกรณ ีได้แก่ การผดินดัช�าระหน้ี ผดินดัช�าระค่าเช่า การไม่ด�าเนินการ

แก้ไขเหตุแห่งการผดิสัญญา หรอืการถกูศาลส่ังให้เป็นบคุคลล้มละลาย เป็นต้น  อย่างไรกดี็ เนือ่งจากค่าเช่าตามสัญญาในแต่ละ

ปี ซ่ึงรวมถึงค่าเช่าตามสัญญาท่ีจะปรับเพิ่มในแต่ละช่วงเวลามีมูลค่าไม่มาก รวมท้ังการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา 

เช่น การตกลงใช้ทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจในโครงการผลิต การบ�ารุงรักษา การปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่าให้อยู่ในสภาพดี

ตลอดระยะเวลาการเช่า การใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นส่ิงที่บริษัทต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว 

จึงคาดว่าโอกาสที่บริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาและจะถูกบอกเลิกสัญญาก่อนก�าหนดเวลานั้นจะมีน้อยมาก

  • ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน

  ผลิตภัณฑ์ของโรงงานเป็นวัตถุไวไฟ และมีความเส่ียงจากการเกิดอันตราย ท่ีอาจส่งผลกระทบร้ายแรงกับโรงงานและ

ชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซ หรือกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากความบกพร่องในการ

ออกแบบหรือติดตั้งระบบผลิตและเก็บก๊าซ คุณภาพก๊าซ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ความปลอดภัย และการขาดความรู้ความ

เข้าใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม โรงงาน CBG 1 เป็นโรงงานที่ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  ซ่ึง

รวมถึงการวางท่อ จุดเชื่อมต่อ และระบบความปลอดภัยต่างๆ  ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน และเลือกใช้อุปกรณ์ Safety ในระบบอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการผลติเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องตามหลกัวศิวกรรมและมาตรฐานความปลอดภยัในการปฏบัิติงาน  เพือ่

ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบลุกลามไปยังชุมชนใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทยัง

ได้ท�าประกันภัยความเสี่ยงประเภท All Risk โดยก�าหนดเง่ือนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สิน ความ

เสียหายต่อบุคลากรของบริษัท และความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 อีกด้วย 

 3.1.2 ความเสี่ยงโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (แม่แตง 2)   

โรงงานผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ต้ังอยู่ท่ี อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ในพื้นท่ีเดียวกันกับโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัดความ

ดันสูง (CBG 1) ซึ่งมีก�าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า จ�านวน 1.5 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ ท�าสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ

ได้มีการด�าเนินการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งโรงงานดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

  • ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ  

  โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน จะใช้หญ้าเนเปียร์เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลติ บรษิทั ได้ตระหนกัถงึความเสีย่งด้าน

วัตถุดิบ ดังน้ันบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นท่ีรอบ ๆ โรงงานปลูกหญ้าเนเปียร์และรับซ้ือในระยะยาว นอกจาก

นีบ้รษิทัฯ ยงัได้น�าเข้าเครือ่งจกัรกลในการตัดหญ้าเพือ่ให้การท�างานมีประสทิธิภาพและต้นทนุทีต่�า่ท่ีสดุ ขณะเดียวกนับริษทัฯ 

กไ็ด้ท�าการศึกษาหาพชืพลงังานอืน่ทดแทนในกรณีขาดแคลนวตัถดิุบดังกล่าวด้วย ซึง่บรษัิทฯกไ็ด้น�าต้นข้าวโพดท่ีเกษตรกรได้

ท�าการเผาทิ้งในอดีตที่ผ่านมา มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการเสริมวัตถุดิบในการผลิตและลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 

  • ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน

  โรงงานอาจมีความเส่ียงจากการเกดิอบัุติเหตุอนัตรายภายในโรงงาน เน่ืองจากผลติภณัฑ์โรงงานเป็นวตัถไุวไฟและอาจส่ง

ผลกระทบร้ายแรงกบัโรงงานและชมุชนใกล้เคยีงได้ เช่น กรณีเกดิการรัว่ไหลของก๊าซ หรอืกรณีเกดิอคัคภียั เป็นต้น ซึง่อาจเกดิ

จากความบกพร่องในการออกแบบหรือติดต้ังระบบผลิตและเก็บก๊าซ คุณภาพก๊าซ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ความปลอดภัย 

และการขาดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโรงงาน CBG 2 เป็นโรงงานที่

ออกแบบระบบผลติก๊าซชวีภาพ  ซ่ึงรวมถงึการวางท่อ จุดเชือ่มต่อ และระบบความปลอดภยัต่างๆ  ถกูต้องตามหลกัวศิวกรรม

และมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเลือกใช้อุปกรณ์ Safety ในระบบก๊าซชีวภาพ เพื่อป้องกันและลดการเกิด

อบัุติเหตุ และรกัษาประสิทธิภาพของระบบ โดยบรษิทั Sebigas จากประเทศอติาลท่ีีมีประสบการณ์ด้านนีม้ามากมาย   รวมถงึ

การจัดอบรมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐาน

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  เพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนกับโครงการและมีผลกระทบลุกลามไปยังชุมชนใกล้

เคยีงซ่ึงต้ังอยูติ่ดกบัทีดิ่นของโครงการ  นอกจากนี ้เพือ่เป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกดิขึน้จากความเส่ียงดังกล่าว บรษัิท

ได้ท�าประกันภัยความเสี่ยงประเภท All Risk โดยก�าหนดเง่ือนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สิน ความ

เสียหายต่อบุคลากรของบริษัท และความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 
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 3.1.3 ความเสี่ยงจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) 

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ตั้งอยู่ที่ ต�าบลกกแรต อ�าเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย ได้ด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว

ตั้งแต่ต้นปี 2557 ทั้งนี้บริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินงานในโรงงานดังกล่าว ดังนี้ 

  • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายเดียว

  วัตถุดิบหลักที่ส�าคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของโรงงาน ได้แก่ ก๊าซจากการผลิตปิโตรเลียม (Associ-

ated Gas) ซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติน�า้มันดิบ โดยบรษัิทมีสัญญาทีจ่ะซ้ือก๊าซดังกล่าวจากบรษัิท สยามโมเอโกะ 

จ�ากดั (SML) บนพื้นทีใ่นสมัปทานปิโตรเลียมจากฐานผลิตบรูพา-เอ เพียงฐานเดยีว ซึง่ SML มีสดัส่วนการลงทนุในสมัปทาน

ดังกล่าว ร้อยละ 100  บริษัทอาจได้รับความเส่ียงหาก SML ไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทได้เพียงพอต่อการผลิตใน

ปริมาณท่ีได้คาดการณ์ไว้ ซ่ึงอาจท�าให้บริษัทประสบกับภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ หรือวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตามท่ีคาดการณ์ไว้ 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของโรงงานได้  

  นอกจากนี้ บริษัทยังอาจได้รับความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงราคา Associated Gas เน่ืองจากการใช้ Associated Gas 

เป็นการน�าผลพลอยได้จากการผลิตปิโตรเคมีซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาใช้ประโยชน์ การก�าหนดราคาซื้อขาย 

Associated Gas จงึต้องได้รบัความเหน็ชอบจากกรมเชือ้เพลงิธรรมชาติก่อน เพราะมีผลต่อรายได้ค่าธรรมเนียมของภาครฐัทีจ่ะ

เกดิข้ึนในอนาคต   ดังนัน้ หากมกีารก�าหนดราคาซือ้ขาย Associated Gas ในทิศทางท่ีเพิม่สูงขึน้ จะมีผลต่อราคาต้นทนุวตัถดิุบ

หลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทได้

   อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากการที่ SML จะน�า Associated Gas ไปใช้เพื่อประโยชน์ในทาง

อื่นเอง เช่น น�าไปแยกหรือแปรรูป เป็นต้น มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากธุรกิจหลักของ SML เป็นธุรกิจส�ารวจและขุด

เจาะน�้ามันดิบท่ีมีความเชี่ยวชาญและให้ผลตอบแทนที่สูงอยู่แล้ว การท่ีจะต้องลงทุนเพิ่มเพื่อน�า Associated Gas ไปแยกหรือ

แปรรูปเองนั้น จะต้องใช้เงินลงทุนสูง และอาจไม่คุ้มกับการเสียโอกาสจากการใช้เงินดังกล่าวเพื่อลงทุนในธุรกิจหลักที่ให้ผล

ตอบแทนท่ีสงู  เพือ่ลดความเสีย่งดังกล่าว บรษัิทจึงได้ตัดสินใจลงทนุโครงการท่อส่งก๊าซจากโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม

ไปทีแ่หล่งผลติปิโตรเลยีมเสาเถยีร-เอ ซึง่อยูใ่นพืน้ทีใ่กล้เคยีงกนั เพือ่ส่ง Associated Gas จากแหล่งผลติเสาเถยีร-เอให้กบัโรงงาน 

โดยมีก�าหนดแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2559  

  • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย

  บริษัทจ�าหน่าย CNG ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จากกระบวนการผลิตของโครงการและมีปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบ

กบัผลติภณัฑ์อืน่ๆ ในปรมิาณทีผ่ลติได้ทัง้หมดของ CNG ให้กบับรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) (ปตท.) โดยตามบันทึกข้อตกลง

โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ที่ได้จากแหล่งผลิตน�้ามันดิบเพื่อการคมนาคม (จังหวัดสุโขทัย) ที่บริษัทได้ลงนามร่วม

กันกับ ปตท. เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 น้ัน ปตท. ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะพิจารณาซ้ือ CNG ทั้งหมดท่ีบริษัทผลิตได้จาก

โครงการ ในราคาทีเ่หน็ว่ามีความคุม้ค่าและเหมาะสมต่อการซ้ือไปเพือ่จ�าหน่ายต่อ ตามปรมิาณทีต่กลงกนัท้ังหมด และได้มีการ

ลงนามในสัญญาซื้อขาย CNG ที่ได้จากโครงการร่วมกันเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556

  ส�าหรับ LPG และ NGL ซึ่งมีปริมาณการผลิตรองลงมาจาก CNG และมีปริมาณน้อย เม่ือเทียบกับความต้องการของ

ตลาด บรษัิทได้จ�าหน่าย LPG ให้กบัผูซ้ื้อทีมี่ศักยภาพ ซึง่เป็นกลุม่ผูป้ระกอบการตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติการค้าน�า้มัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543  ส่วน NGL นั้นบริษัทก็ได้จ�าหน่ายให้กับผู้ผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ทั่วไป  

  บรษัิทจึงอาจได้รบัความเส่ียงจากการพึง่พงิลกูค้าเพยีงรายเดียวในกรณีการจ�าหน่าย CNG หรอืมีจ�านวนลกูค้าท่ีน้อยราย

จากการขายผลติภณัฑ์ท้ังสามประเภท ท�าให้บรษัิทอาจไม่มีอ�านาจในการต่อรองมากนัก ประกอบกบัก๊าซธรรมชาติเป็นสนิค้า

ที่อยู่ในการควบคุมของภาครัฐ ท�าให้บริษัทอาจไม่สามารถก�าหนดราคาขายสินค้าได้อย่างแท้จริง ประกอบกับตลอดปีที่ผ่าน

มา อย่างไรก็ตาม ส�าหรับกรณี CNG ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่ได้รับความนิยมและมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุก

ปี และสูงกว่าปรมิาณ CNG ท่ีผลติได้ในประเทศ จนท�าให้ต้องน�าเข้าจากประเทศเพือ่นบ้าน ท�าให้บรษัิทเชือ่ม่ันว่า ปตท.จะรับ

ซ้ือ CNG ท่ีบริษัทผลิตได้จากโรงงาน ภายใต้การเจรจาราคาซ้ือขายท่ีเหมาะสมและยุติธรรม และเป็นไปตามสูตรราคาซ้ือขาย 

CNG ที่บริษัทร่วมกับ ปตท. ศึกษาและก�าหนดรายละเอียดร่วมกัน
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  • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ

  ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้จากโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของราคาข้ึนลง

ตามราคาตลาดโลก  แต่ท่ีผ่านมาเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง 

เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากราคาน�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อ

เนื่อง ลดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ ท่ีสนับสนุนให้ใช้เช้ือเพลิงที่สามารถจัดหา

ได้จากแหล่งภายในประเทศ ดังนั้น ราคาก๊าซธรรมชาติที่จ�าหน่ายในประเทศจึงเป็นราคาที่ถูกควบคุมโดยภาครัฐมาอย่างต่อ

เนื่อง และยังคงเป็นราคาที่อยู่ในระดับต�่ากว่าตลาดโลก และไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ท�าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ

ก�าหนดราคาเสนอขายได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรมและสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตท่ีเกิดขึ้นจริง ในขณะเดียวกันหากมีการ

เปลีย่นแปลงนโยบายด้านพลงังานหรอืการก�าหนดราคาขายทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยท่ีไม่สอดคล้องกบัต้นทุนของผูป้ระกอบการ 

อาจส่งผลกระทบต่อรายได้หรือต้นทุนของโครงการได้

  • ความเสี่ยงจากการไม่มีกรรมสิทธิ์บนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน 

  บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท 3 ราย เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการ อายุสัญญาเช่า 4 ปี 

เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่ายินยอมให้สิทธิบริษัทต่ออายุการเช่าได้อีกคราวละ 4 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 16 ปี นับ

แต่ครบก�าหนดระยะเวลา 4 ปี ของสัญญาเช่าฉบับแรก ซึ่งการต่ออายุการเช่าจะมีผลเมื่อบริษัทได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์

ไปยังผู้ให้เช่าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาเช่า  ซึ่งตามเง่ือนไขของสัญญาเช่าดังกล่าว บริษัทอาจได้รับความ

เส่ียงหากผูใ้ห้เช่าบอกเลกิการให้เช่ากบับรษิทัในอนาคต  อย่างไรกต็าม ตามเง่ือนไขการสิน้สดุสัญญาและบอกเลกิสัญญาเช่าที่

ไม่ใช่การบอกเลิกโดยบริษัท มีเพียงกรณีที่บริษัทถูกศาลส่ังให้เป็นบุคคลล้มละลาย และจากการที่บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดิน

และจดทะเบียนการเช่าที่ดินกับเจ้าพนักงานท่ีดินเพื่อให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์บนท่ีดินได้

ในระยะยาวเพือ่ประกอบธุรกจิได้ตามท่ีระบุในสัญญา (หากไม่จดทะเบียนตามกฎหมาย สัญญาเช่าดังกล่าว จะมีผลบงัคบัใช้ได้

เพียง 3 ปี หลังจากนั้นผู้เช่าอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้) อีกทั้งตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า หากบริษัทถูกรอนสิทธิหรือถูกโต้

แย้งสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆจนเป็นเหตุให้บริษัทไม่อาจเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 

ผูใ้ห้เช่าหรอืเจ้าของทีดิ่นจะต้องชดใช้ค่าเสยีหาย ค่าขาดประโยชน์ รวมตลอดถงึค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่กดิขึน้ท้ังหมดให้แก่บรษัิท ซึง่

อาจเป็นจ�านวนเงินที่สูง ดังนั้น เจ้าของที่ดินจึงไม่น่าจะปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าว

  • ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน 

  ผลิตภัณฑ์ของโรงงานเป็นวัสดุไวไฟ และมีความเส่ียงสูงจากการเกิดอันตราย ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงกับโครงการ

และชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซ หรือกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น ท้ังท่ีอาจจะเกิดจากความบกพร่องใน

การปฏบิติัหน้าท่ีของพนกังาน หรอืเกดิจากอายกุารใช้งานของอปุกรณ์ประกอบต่างๆ ซ่ึงต้องใช้ความระมดัระวงัในการควบคุม 

ดูแล และบริหารจัดการ 

  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโรงงาน PPP เป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเทียบเท่ากับบริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติชั้น

น�าของประเทศ รวมถงึการออกแบบระบบการผลติต่างๆ ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากหน่วยงานราชการท่ีเกีย่วข้องต่างๆ และ

ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดในสัญญาซ้ือขาย Associated Gas กับ SML โดยการออกแบบโครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

สากลและมาตรฐานของประเทศไทย ซ่ึงหมายรวมถงึการวางท่อ จดุเชือ่มต่อระบบการลกุไหม้ และระบบความปลอดภยัต่างๆ 

ภายในโครงการ ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลก�าหนด  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการและมีผลก

ระทบลกุลามไปยงั SML ซ่ึงต้ังอยูติ่ดกบัท่ีดินของโครงการ นอกจากนี ้เพือ่เป็นการป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิข้ึนจากความ

เส่ียงดังกล่าว บรษัิทได้ท�าประกนัภยัความเส่ียงประเภท All Risk โดยก�าหนดเง่ือนไขความคุ้มครองทีค่รอบคลมุความเสยีหาย

ในทรัพย์สิน ความเสียหายต่อบุคลากรของบริษัท และความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 

 3.1.4 ความเสี่ยงโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 

บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ได้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 4 

โครงการ รวม 2 MW  โดยท�าสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 25 ปี มูลค่าเงินลงทุน

รวมประมาณ 120 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 โรงงานซึ่งได้มีการด�าเนินการ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว   ดังนี้คือ 

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)

64 ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE



1. BKD 1 ขนาด 186.15 kWp ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 

2. BKD 2 ขนาด 106.05 kWp ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 

3. VBD  ขนาด 750.20 kWp   ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                        

4. SHT ขนาด 924.56 kWp   ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการด�าเนินกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV  Rooftop) ดังนี้

  • ความเสี่ยงด้านระบบผลิตไฟฟ้า มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ 

  เน่ืองจากประสิทธิภาพระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของระบบ อาทิเช่น คุณภาพของเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สภาพภูมิอากาศ  แสงแดดและความร้อน ตลอดจน

ความสกปรกของแผ่นรับแสงอาทิตย์ ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตดังกล่าวเช่นกัน  จากปัจจัยท้ังหมดดังกล่าวน้ันก็เป็น

ความเส่ียงทีจ่ะส่งผลท�าให้ประสทิธิภาพระบบผลติไฟฟ้าอาจไม่เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้ อย่างไรกต็ามทางบรษัิทฯ กไ็ด้พยายาม

ด�าเนนิการเพือ่ลดความเสีย่งดังกล่าวและท�าให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุด้วยการด�าเนินการดังนี ้คอื ใช้เทคโนโลยกีารออกแบบ

จากผู้เชี่ยวชาญจากอิตาลี  คือ บริษัท เอ็นเนอเรย์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทคู่ค้ากับทางบริษัทฯ และจัดท�าสัญญา O&M เพื่อบ�ารุง

รักษา ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดอย่างสม�่าเสมอ

 3.1.5 ความเสี่ยงของบริษัทลูก (บริษัท ยูเอซี แอ๊ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด หรือ UAPC)

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจผลิต และจ�าหน่ายลาเท็กซ์อีมัลชั่นและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสีและ

การเคลอืบ อตุสาหกรรมหมึกพมิพ์และการพมิพ์ อตุสาหกรรมกาวและเทปกาว อตุสาหกรรมกระดาษและบรรจภุณัฑ์  และอตุสาหกรรม

การก่อสร้าง เป็นต้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนี้

   • ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ  

  เน่ืองจากวตัถดิุบหลกัในการผลติ เป็นวตัถดิุบท่ีน�าเข้ามาจากต่างประเทศ และต้องใช้ระยะเวลาในการส่ังซ้ือพอสมควร

และหากมีลูกค้ารายใหญ่สั่งซื้อในปริมาณมากในช่วงเวลานั้น ๆ  อาจท�าเกิดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตได้

ตามความต้องการลูกค้าได้ ดังน้ันบริษัทฯ จึงได้มีการบริหารจัดการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการท�าแผนปริมาณการสั่งซื้อ

วัตถุดิบ โดยวิเคราะห์หรือคาดการณ์จากข้อมูลที่ลูกค้าส่ังซ้ือเป็นประจ�าและการคาดการณ์การส่ังซ้ือสินค้าจากความต้องการ

ของตลาด และได้ท�าการสั่งซื้อวัตถุดิบมาส�ารองไว้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อเป็นการลด ความเสี่ยงดังกล่าว 

  • ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิต   

  บรษัิทฯ อาจมีความเส่ียงจากการปรบัเปลีย่นหรอืน�าเทคโนโลยใีหม่และทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลติ ทีอ่าจจะ ท�าให้

อุปกรณ์และเครื่องจักรท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้ในการผลิตสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่น�ามาใช้ได้  ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อการผลิตท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเส่ียงการด�าเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ก็ได้มี ทีมงานที่มีความ

รู ้ความช�านาญ และมทีีมท่ีปรกึษา ท่ีได้ท�าการศึกษาข้อดีและข้อเสยีของเทคโนโลยดัีงกล่าว ก่อนทีจ่ะ  น�ามาใช้ในกระบวนการ

ผลิต ขณะเดียวกันได้ร่วมโครงการกับทางส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ( สวทช) ในการพัฒนา

สินค้าใหม่ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่ทาง สวทช. ได้ติดตั้งไว้

  • ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ  

  ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ ต่าง ๆ อาทิเช่น น�้าท่วม แผ่นดินไหว ภาวะภัยแล้ง อาจส่งผลกระทบท�าให้  โรงงาน

ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ ตามความต้องการลูกค้า ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ ตระหนักในความ

เส่ียงดังกล่าว และได้มีการท�าประกันภัยโรงงานให้ครอบคลุมความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ส�าหรับกรณีท่ีเกิดภาวะภัย  แล้ง  ได้รับ

ความร่วมมือจากทางสถาบันน�้าในการขุดเจาะบ่อบาดาล  และได้ติดตั้งถังขนาดใหญ่เพื่อเก็บน�้าส�ารอง   

  • ความเสี่ยงด้านการลงทุนขยายโรงงานและกำาลังการผลิต

  ปัจจุบันบรษัิทฯ มีแผนขยายก�าลงัการผลติ โดยการสร้างโรงงานผลติใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการผลติทีดี่และทนัสมัย 

โดยจะมีการน�าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัยส�าหรับการสร้างสินค้าใหม่มาใช้ในโรงงาน ซึ่งบริษัทฯ 

ต้องกู้เงินลงทุนและมีภาระดอกเบ้ียเงินกู้ยืม ท่ีอาจกระทบต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ด�าเนินการไม่ได้ตาม

เป้าหมาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นทางภาวะเศรษฐกิจ  ดังนั้นการด�าเนินนโยบายในทางธุรกิจจึงเร่งรัดการเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น และ
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พฒันาสินค้าใหม่ๆเพือ่ให้เข้าสูต่ลาดใหม่ๆ  ส�าหรบัการลงทุน บรษัิทฯ กไ็ด้มกีารศึกษาและระมัดระวงัในเรือ่งดงักล่าว ซ่ึงการ

ขยายการผลติดังกล่าว บรษิทัฯ กจ็ะด�าเนินการไปทีละข้ันตอน ด้วยความรอบคอบ เพือ่ลดความเสีย่งในด้านกระแสเงินสดและ

ดอกเบี้ยกู้ยืมดังกล่าว  

  บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ จากการด�าเนินงานด้านธุรกิจการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ 

มีโรงงานที่ตั้งกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการท�าประกันภัยโรงงานทุกพื้นที่ โดยสรุปดังนี้ 

  ตารางสรุปการท�าประกันภัยโรงงานต่าง ๆ ดังนี้

ลำาดับ ชื่อโรงงาน/โครงการ
ประเภทประกันภัย

*IAR **BI ***PL

1 โรงงาน PPP 3 3 3

2 โรงงาน แม่แตง 1 3 3

3 โรงงาน แม่แตง 2 3 3 3

4 โรงงาน Solar PV Rooftop -BKD 1, BKD 2, and SHT 3 3 3

5 โรงงานSolar PV Rooftop - VBD 3 3 3

หมายเหตุ

*IAR   =   การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risk Insurance) ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกรูปแบบของ

ทรพัย์สินท่ีเอาประกนัโดยจะคุ้มครองอบุติัเหตุทีท่�าให้เกดิความเสียหายต่อเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ทีใช้ในกระบวนการ

ผลิตและภัยธรรมชาติ 

**BI =   การประกนัธุรกจิหยดุชะงัก (Business Interrupt ) ความเสียหายทีส่บืเนือ่งจากความสูญเสียหรอืเสียหายต่อทรพัย์สนิ

ทีเ่อาประกนัภยัจากภยัท่ีคุม้ครองอนัส่งผลท�าให้ธุรกจิทีด่�าเนนิอยู ่ณ สถานท่ีเอาประกนัภยัต้องหยดุชะงัก หรอืได้รับ

ผลกระทบ ซึ่งส่งผลท�าให้สูญเสียรายได้ 

***PL =   การประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liability) ความคุ้มครองความรับผิดของการบาดเจ็บทาง

ร่างกายและความเสียหายต่อทรพัย์สินของบุคคลภายนอก ในขณะปฎิบัติหน้าท่ีหรอืเกดิจากความบกพร่องของสถานท่ี 

3.2 ประเภทธุรกิจเทรดดิ้ง

 3.2.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ นำาเข้า และจำาหน่ายสินค้า

  • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

  บรษัิทน�าเข้า จ�าหน่ายสารเคมีและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆทีส่�าคญั ได้แก่ โรงแยกก๊าซ โรงกลัน่น�า้มัน 

และโรงงานปิโตรเคม ีเป็นต้น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลติในอตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศ โดยบรษิทัมีรายได้จากการขายสนิค้า

และบรกิารให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 3 รายแรก โดยในปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 จากรายได้การขายรวมของบรษัิทฯ    ลกูค้า

รายใหญ่ดังกล่าวของบริษัทส่วนใหญ่มีลักษณะการประกอบธุรกิจแยกเป็นหลายกลุ่มธุรกิจ โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีความ

ต้องการสินค้าของบริษัทแตกต่างกันไปในหลายกลุ่มสินค้า และมีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท รวมทั้งการติดต่อ เจรจา ต่อรอง

กบับรษิทั แยกกนัในแต่ละกลุม่ธุรกจิ  ซึง่เมือ่รวมรายได้จากการขายสินค้าให้แต่ละกลุม่ธุรกจิของลกูค้ารายใหญ่รายหนึง่ๆ จะ

มีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายรวมของบริษัท 

  บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ในระดับหน่ึง แต่หากพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ 

สินค้าของบริษัทก็มีความจ�าเป็นท่ีลูกค้าต้องใช้อย่างต่อเน่ือง และสินค้าบางประเภทจ�าเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตของ

ลูกค้า เนื่องจากสินค้าดังกล่าวบริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีช่ือเสียงในต่างประเทศ ซ่ึงลูกค้าของบริษัท

ให้การยอมรับในการใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตดังกล่าวในกระบวนการผลิตของลูกค้า  ดังน้ันลูกค้าจึงมีความต้องการซ้ือสินค้า

ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

  บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าดังกล่าวมาโดยตลอด ซ่ึงนอกเหนือจากการขายสินค้าและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ 

แล้ว บรษัิทยงัให้ค�าปรกึษาท่ีเกีย่วข้อง รวมทัง้ให้บรกิารหลงัการขาย โดยทมีงานขายทีมี่ความรูแ้ละประสบการณ์ในธุรกจิเป็น
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อย่างดี บรษัิทมีการประเมินความพงึพอใจของลกูค้าต่อการให้บรกิารของบรษัิทอย่างสม�า่เสมอเพือ่น�ามาปรบัปรงุ อกีทัง้ยงัให้

ค�าแนะน�าและวางแผนร่วมกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามเง่ือนไข กฎเกณฑ์ ข้อ

ก�าหนดของลกูค้าอย่างครบถ้วน ท�าให้บรษัิทได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้าด้วยดีมาโดยตลอด   นอกจากนี ้บรษิทัมีนโยบายใน

การหาลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป

  • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนสินค้า  

  สนิค้าเคมีภณัฑ์ท่ีบรษัิทจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลติของอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีซ่ึงมรีาคาผนัแปรตามราคาน�า้มันดิบ

ในตลาดโลกและภาวะอตุสาหกรรมปิโตรเคมีทีมี่การเปลีย่นแปลงเป็นวฏัจกัร ท�าให้บรษัิทมีความเสีย่งในเรือ่งของต้นทนุสินค้า 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก�าไรขั้นต้นของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

  ต้นทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นต้นทุนสินค้า บริษัทมีการติดตามสภาวะการเคลื่อนไหวของราคาเคมีภัณฑ์ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของราคาน�า้มนัดิบในตลาดโลกอย่างสม�า่เสมอ เพือ่เตรยีมพร้อมกบัการเปล่ียนแปลง

ราคาต้นทุนสินค้าของบริษัท และเพื่อวางแผนการขายและวางแผนการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  อย่างไรกต็ามความเส่ียงของบรษัิทจากการเปลีย่นแปลงราคาสินค้าในตลาดโลกจากปัจจัยดังกล่าวอาจถกูจ�ากดัลงได้ใน

ระดับหน่ึง เนือ่งจากลกูค้าส่วนใหญ่ของบรษัิทเป็นลกูค้าท่ีอยูใ่นธุรกจิน�า้มัน และปิโตรเคม ีซึง่มีความเข้าใจในสภาวะ แนวโน้ม 

และวฏัจกัรของราคาวตัถดิุบดังกล่าวอยูแ่ล้ว ท�าให้บรษัิทมคีวามยดืหยุน่ในการก�าหนดราคาขายสนิค้าได้ หากมีการเปลีย่นแปลง

ในปัจจยัอนัมีผลต่อราคาสินค้าดังกล่าว ประกอบกบัสินค้าทีบ่รษัิทสัง่ซือ้หรอืน�าเข้ามาเพือ่จ�าหน่ายส่วนใหญ่จะมีค�าสัง่ซือ้จาก

ลูกค้าแล้ว หรือเป็นสินค้าที่มีการท�าสัญญาซื้อขายกับลูกค้าเป็นรายปีและมีการก�าหนดราคาซื้อขายที่แน่นอนอยู่แล้ว  

  • ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้า (Principle) รายใหญ่ 

  การประกอบธุรกิจของบริษัทมีทั้งการน�าเข้าและสั่งสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศ เพื่อจัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทสารเคมี 

และอปุกรณ์ส�าหรบัใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ ซึง่สินค้าหลกัๆ ทีบ่รษัิทจดัจ�าหน่าย บรษัิทได้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กบั

ผู้ผลิตรายใหญ่ 3 ราย ได้แก่ 

1)  UOP LLC. ซ่ึงเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยส�าหรับอุตสาหกรรม

กลัน่น�า้มนั แยกก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และอตุสาหกรรมการผลติท่ีส�าคญัมานานกว่า 90 ปี โดยบรษิทัได้เป็นตัวแทน

จ�าหน่ายสินค้าให้กับ UOP LLC. ตั้งแต่ปี 2538 

2)  PALL Corporation ซึง่เป็นบรษัิทในประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นผูผ้ลติรายใหญ่ของโลกและมชีือ่เสียงในผลติภณัฑ์เกีย่ว

กับระบบการกรอง (Filtration) การแยก (Separation) และการท�าให้บริสุทธ์ิ (Purification) โดยบริษัทได้เป็นตัวแทน

จ�าหน่ายสินค้าของ PALL Corporation ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2539 และ 

3)  บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท.เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) โดยบริษัทได้เป็นตัวแทน

จ�าหน่ายสาร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมสี และตัวท�าละลาย 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตขวดน�้า และผลิตเรซิ่น ให้กับบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ�ากัด ตั้งแต่ปี 2549

  บริษัทได้รับแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าและอุปกรณ์กับผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ดังกล่าว โดยสัญญาเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 1 - 3 ปี และมีเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาไว้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีความ

เสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ต่ออายุสัญญาหรือขอยกเลิกสัญญาเม่ือครบก�าหนด ซ่ึงจะท�าให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการเป็น

ตัวแทนในการจ�าหน่ายสินค้านั้นๆ

  อย่างไรกต็าม บรษิทัได้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสนิค้าให้กบัผูผ้ลติรายใหญ่ ได้แก่ UOP LLC และ PALL Corporation อย่าง

ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้กับบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ�ากัด เป็นระยะเวลากว่า 

10 ปี ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาบรษัิทมีความสมัพนัธ์อนัดีและได้รบัความไว้วางใจจากผูผ้ลติดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด  

บรษิทัมแีนวโน้มการส่ังซือ้สินค้าจากผูผ้ลติเพิม่ข้ึนตามการเติบโตของยอดขายของบรษัิท ท�าให้มีความเช่ือม่ันว่าบรษัิทจะได้รบั

การต่ออายสุญัญาการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้กบัผูผ้ลติดังกล่าวต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต นอกจากนีบ้รษัิทไม่เคยมีประวติั

ไม่ได้รับการต่อสัญญากับผู้ผลิตรายใหญ่ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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3.3 ความเสี่ยงโครงการ

 3.3.1  โครงการโรงไฟฟา้กา๊ซชวีภาพจากพืชพลงังาน  2 โครงการทีภ่าคเหนือตะวนัออกเฉยีงเหนอื ของบรษัิท ยเูอซ ีแอนด์ ทพีี
ที เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 51)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการ 2 โครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและใกล้จะแล้วเสร็จ คือ โครงการภูผาม่าน 1 และ ภูผาม่าน 2 

ต้ังอยู่ที่ อ. ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น ซ่ึงโครงการท้ัง 2 โครงการนี้ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน และการด�าเนินการ

โครงการทั้ง 2 โครงการดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

  • ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

  โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานทั้ง 2 แห่งน้ี จะใช้หญ้าเนเปียร์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งอาจมีความเสี่ยง

หากขาดแคลนด้านวัตถุดิบท่ีจะป้อนเข้าสู่โรงงาน โดยแต่ละโครงการต้องการพื้นท่ีปลูกหญ้าเนเปียร์ประมาณ 600 – 800 ไร่  

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว บริษัท ฯ ได้มีการทดลองและ

สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นท่ีรอบๆ   โครงการปลูกหญ้าเนเปียร์ และรับซ้ือในสัญญาระยะยาว โดยมีการท�าโครงการจัดท�า

ประชาคมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในเรื่องการปลูกหญ้าและส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าเพื่อน�ามาขายป้อนให้กับทาง

โรงงาน สนบัสนุนเงินลงทนุเริม่ต้นแก่เกษตร พร้อมสนับสนนุด้านเครือ่งจักรหนักในการเตรยีมพืน้ทีป่ลกู บรกิารรถเกบ็เกีย่ว

และขนส่งมายังโรงแรม  นอกจากน้ียังส่งเสริม ให้เกษตรรวมตัวกัน เป็นพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ ประมาณ 100 ไร่ ข้ึนไปเพื่อท�า

สัญญาระยะยาวอีกด้วย 

  • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 

  บริษัทอาจมีความเส่ียงด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ เนื่องจากนโยบายภาครัฐในเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าปัจจุบัน

ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับข้อจ�ากัดในเรื่องของสายส่ง ท�าให้การด�าเนินโครงการดังกล่าวของบริษัทมีความเส่ียง อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และพยายามช้ีแจงให้ภาครัฐเข้าใจถึงความจ�าเป็นและประโยชน์ที่ทางเกษตร

ในชุมชนจะได้รับจากทางโครงการในการส่งเสริมรายได้จากการปลูก และจ�าหน่ายหญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักให้กับทาง

โรงงาน และอีกประการหน่ึง โรงงานก๊าซชีวภาพเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทนของกระทรวง

พลังงานระยะ 10 ปี (2012 – 2021) ที่ตั้งเป้าเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของพลังงานที่ต้องการทั้งหมด

3.4 ความเสี่ยงจากผลประกอบการของบริษัทร่วม

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (“บางจากไบโอฟูเอล”) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท 

โดยบางจากไบโอฟูเอลได้ด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2552 เป็นต้นมา บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากผลประกอบการของบาง

จากไบโอฟเูอล  โดยผลประกอบการของบางจาก  ไบโอฟเูอล จะมีผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรสทุธิและงบการเงินของบรษัิท รายได้จากส่วนแบ่ง

ก�าไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนดังกล่าว จะไม่มีการหักต้นทุนใดๆ ในงบก�าไรขาดทุนของบริษัท และเป็นรายได้ท่ีบริษัทไม่ต้องน�ามาค�านวณ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ดังนั้นหากบางจากไบโอฟูเอลมีผลประกอบการท่ีดี จะท�าให้บริษัทรับรู้ก�าไรจากเงินลงทุน และส่งผลให้ก�าไรสุทธิของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น 

ในทางตรงกันข้ามหากผลประกอบการของบางจากไบโอฟูเอลไม่ดี หรือมีผลขาดทุนก็จะส่งผลต่อก�าไรสุทธิของบริษัทให้ลดลงได้   โดยในปี 

2557 บางจากไบโอฟเูอล ได้ตัดสนิใจลงทนุโรงงานผลติไบโอดีเซลหน่วยที ่2 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการด�าเนินการออกแบบก่อสร้าง จะแล้วเสร็จภายใน

ไตรมาส 2 ปี 2559  ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบางจากไบโอฟูเอล สรุปได้ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ

  เนือ่งจากการผลติไบโอดีเซลยงัคงต้องพึง่พาน�า้มันปาล์มดิบเป็นหลกั ซ่ึงน�า้มันปาล์มดิบเป็นสินค้าโภคภณัฑ์ทีมี่การเปล่ียนแปลง

ของราคาตามปริมาณอุปสงค์และอุปทานในตลาด ในภาวะความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน จะมีผลต่อเสถียรภาพของราคา

น�้ามันปาล์มดิบ ท�าให้ราคามีความผันผวนและอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลได้ ซ่ึงหากต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล

อยูใ่นระดับสงูจะเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาและการส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทน  ท้ังนีต้ามนโยบายภาครฐัในปี 2557 กระทรวง

พลงังานมีนโยบายก�าหนดบังคับใช้น�า้มันไบโอดีเซลจาก B5 เป็น B7 (น�า้มันดีเซลท่ีมีส่วนผสมของน�า้มันปาล์ม 7%) ภายในปี 2557 

จะท�าให้เกิดความต้องการไบโอดีเซลจาก B100 วันละประมาณ 3.5-4.5 ล้านลิตร คิดเป็นปริมาณน�้ามันปาล์มดิบประมาณปีละ 1.6 

ล้านต้น เพิ่มข้ึนจากความต้องการน�้ามันปาล์มดิบเดิมประมาณวันละ 1 ล้านตัน และต้ังเป้าปรับให้เป็น B10 ภายในปี 2562 ซ่ึงอาจ

ส่งผลให้ปาล์มในตลาดมีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมวางนโยบายจัดสรร

ปริมาณปาล์มให้เพียงพอต่อการบริโภคและการน�ามาผลิตพลังงาน 
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  บางจากไบโอฟเูอลได้ตระหนักถงึความเสีย่งจากปัญหาความผนัผวนของวตัถดิุบปาล์มน�า้มันดิบ ซ่ึงเป็นต้นทุนหลกัในการผลิต

ไบโอดีเซล โดยได้ด�าเนนิการเพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากความผนัผวนของปรมิาณวตัถดิุบ ด้วยการคดัเลอืกผูผ้ลติทีมี่คณุภาพ

และความน่าเชือ่ถอืเป็นคู่ค้ากว่า 30 โรงงาน เพือ่กระจายความเส่ียงในการจดัหาวตัถดิุบ อกีท้ังได้มีการท�าสัญญาซือ้ขายน�า้มนัปาล์ม

ดิบในระยะยาว (3 ปี) กับ Supplier รายใหญ่บางราย โดยมีปริมาณตามท่ีตกลงกันในแต่ละสัญญา ส�าหรับราคาซื้อขายจะอ้างอิงจาก

ราคาตลาดของน�้ามันปาล์มดิบเป็นเกณฑ์ 

 • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

  ปัจจบุนัผลติภณัฑ์ไบโอดีเซลของบางจากไบโอฟเูอลส่วนใหญ่จ�าหน่ายให้แก่บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) (“BCP”) 

ซ่ึงเป็นบริษัทแม่ของบางจากไบโอฟูเอล (BCP ถือหุ้นบางจากไบโอฟูเอลร้อยละ 70) ซ่ึงสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 

ระหว่างบางจากไบโอฟูเอล และ BCP ก�าหนดให้ BCP จะต้องรับซื้อผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 จากบางจากไบโอฟูเอล ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บางจากไบโอฟูเอลผลิตได้ เป็นระยะเวลา 8 ปี (จนถึงปี 2560) โดยมีราคาซื้อขายและเงื่อนไขการ

ค้าปกติทั่วไป ส�าหรับผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้แก่ผู้ค้าน�้ามันรายอื่นๆ 

  บางจากไบโอฟเูอลอาจมีความเส่ียงจากการพึง่พงิลกูค้ารายใหญ่ (BCP)  อย่างไรกต็าม โอกาสท่ีจะสูญเสยีลกูค้ารายใหญ่ดังกล่าว

มน้ีอยมาก เนื่องจาก BCP เป็นบริษทัแม่และเป็นผู้กอ่ตัง้บางจากไบโอฟูเอล ตามโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยใหบ้างจากไบ

โอฟูเอลเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 เป็นวัตถุดิบป้อนให้แก่ BCP ในการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล   นอกจากนี้ บางจากไบโอฟูเอลยังมี

ความสามารถขายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งประกอบด้วยผู้ค้าน�้ามันรายใหญ่อื่นๆ อีกหลายราย

 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ

  ในปัจจุบันภาครัฐได้ส่งเสริมการผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนการใช้น�้ามันดีเซล เพื่อส่งเสริมเกษตรที่ปลูกปาล์มและลด

การน�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศ เพิ่มความม่ันคงด้านพลังงาน และเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืชอันเป็นผลผลิต

ภายในประเทศ โดยได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลหลายรูปแบบ อาทิ การส่งเสริมด้านวัตถุดิบ

หรือการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกปาล์มน�้ามันท่ีจะน�ามาใช้ผลิตไบโอดีเซล สนับสนุนผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลตามสิทธิประโยชน์

ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การบังคับใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ต้องผสมไบโอดีเซล (B100) การก�าหนด

ราคาอ้างองิการจ�าหน่ายไบโอดีเซล การสร้างตลาดส�าหรบัไบโอดีเซลโดยใช้มาตรการทางภาษีเพือ่ให้ราคาขายปลกีน�า้มันไบโอดีเซล

ต�า่กว่าน�า้มันดีเซล การก�าหนดลกัษณะและคณุภาพของไบโอดีเซลเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูบ้รโิภค รวมท้ังการก�าหนดอตัราเงิน

ชดเชยที่ได้รับจากกองทุนน�้ามัน เนื่องจากราคาไบโอดีเซลที่ผลิตได้จะสูงกว่าราคาหน้าโรงกลั่นของน�้ามันดีเซลปกติ 

  อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสนับสนุนการผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนการใช้น�้ามัน

ดีเซล อาจท�าให้ผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลได้รับผลกระทบ การลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ได้คาดการณ์ไว้ หรือท�าให้

ได้รับผลตอบแทนลดลงและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่ทั้งนี้โอกาสท่ีภาครัฐจะยกเลิกนโยบายสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนมีน้อยมาก เนื่องจากการพัฒนาพลังงานทดแทนถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาพลังงานของ

ประเทศไทย ในการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ด้วยการกระจายความเส่ียงไม่ให้ต้นทุนพลังงานของประเทศผูกกับ

ราคาน�้ามันปิโตรเลียมเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และสร้างความเติบโต มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน      

 • ความเสี่ยงจากการลดลงของความต้องการใช้น้ำามันดีเซล

  เน่ืองจากผลติภณัฑ์ไบโอดีเซลของบางจากไบโอฟเูอล ใช้เป็นส่วนประกอบเพือ่น�าไปผสมในน�า้มันดีเซลในสัดส่วนต่างๆ  ความ

ต้องการไบโอดีเซลจึงข้ึนกับแนวโน้มความต้องการใช้น�้ามันดีเซลในตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

ความต้องการใช้รถยนต์ แนวโน้มของราคาน�า้มันดีเซลหรอืเชือ้เพลงิอืน่ๆ  ตลอดจนการเติบโตและการทดแทนกนัของการใช้พลังงาน

ในรปูแบบต่างๆ  หากความต้องการใช้น�า้มันดีเซลเปลีย่นแปลงไปจากทีค่าดการณ์ไว้ อาจกระทบต่อการจ�าหน่ายไบโอดีเซลและราย

ได้ของบางจากไบโอฟูเอล   

  บางจากไบโอฟเูอลมีการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกจิต่างๆ ภาวะตลาดและแนวโน้มทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมน�า้มันและ

พลังงานอื่นๆ  ตลอดจนความต้องการพลังงานของประเทศท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เพื่อจะได้ปรับตัวให้ทันต่อ สถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง อันอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคตได้ 
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3.5 ความเสี่ยงด้านการเงิน

 3.5.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

  ความผนัผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกลุดอลลาร์สหรฐัฯ  มผีลกระทบต่อผลการด�าเนินงานด้านธุรกจิเทรดด้ิงของ บริษัท  

เน่ืองจากบรษัิทส่ังซือ้สารเคมีและอปุกรณ์ โดยส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้าจากผูผ้ลติในต่างประเทศ  และมีการช�าระเป็นเงนิสกลุ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่บริษัทมีสัดส่วนการขายสินค้าในประเทศและมีรายได้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ดังน้ันบริษัทจึง

มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น จะท�าให้บริษัทมีต้นทุนในการ

สั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น  บริษัทจึงมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการท�าสัญญาซื้อขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward Contract)ส�าหรับธุรกรรมการค้าให้เหมาะสมกับภาระหน้ีโดยมีอายุสัญญา

ประมาณ 1-6  เดือน  ติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ตกลงท�า สัญญาขายสินค้าแก่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ และเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการส่งออก(Natural Hedge)ให้มากขึ้น  เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 

 3.5.2 การจัดหาเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน

  บริษัทประกอบธุรกิจ ลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ผลิต น�าเข้าและจ�าหน่าย Latex 

Emulsion สารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามัน 

ปิโตรเคมี โรงงานผลิตน�้ามัน หล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบ

สาธารณูปโภค เป็นต้น จากการขยายธุรกจิด้านพลงังานทดแทน ด้านการลงทุนหรอืการร่วมทนุ วตัถปุระสงค์เพือ่น�ามาซึง่ราย

ได้และก�าไรทีม่ั่นคงในระยะยาว  บรษัิทได้วางแผนด้านโครงสร้างเงนิทนุและเงินกูอ้ย่างรอบคอบและระมดัระวงั  เพือ่มิให้การ

ลงทุนดังกล่าวกระทบกระเทอืนต่อเงินทุนหมุนเวยีนหรอืสภาพคล่องทีใ่ช้ส�าหรบัการด�าเนนิธุรกจิปกติ  และเพือ่การเติบโตใน

อนาคตอย่างม่ันคง  พร้อมท้ังมีการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด  ตลอดจนการพัฒนาการ

ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ  ท�าให้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

  เน่ืองจากการลงทุนในโครงการต่างๆเพื่อการเติบโตในอนาคต  บริษัทคาดว่ายอดเงินกู้ยืมระยะยาวจะเพิ่มขึ้น  โดยจะ

รกัษาระดับ อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน(D/E Ratio) และอตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio: 

DSCR)  ให้อยู่ภายในกรอบที่ธนาคารก�าหนดในเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินต่างๆ ของบริษัท  

3.6 ความเสี่ยงอื่น ๆ

 3.6.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำานาจกำาหนดนโยบายบริหาร

  ณ.วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 นายกิตติ ชีวะเกตุ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ถือหุ้นในบริษัท

คิดเป็นร้อยละ 55  ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซ่ึงเป็นเสียงข้างมากสามารถควบคุมนโยบายและการ

บริหารงานในบริษัทได้ รวมท้ังสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมด ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับ

ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ันผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอ�านาจดังกล่าว บริษัทจึงได้จัด

โครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงาน การมอบอ�านาจให้

แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน 

(ทุกท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ) ซึง่มากกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการทัง้ส้ิน 7 ท่าน เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบ ถ่วงดุล

การตัดสนิใจ และพจิารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้บรษัิทได้ก�าหนดมาตรการท�ารายการ

กบับคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจ�ากดัการออกเสียงของผูที้เ่กีย่วข้อง นอกจากนีบ้รษัิทยงัจดัให้มีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบรษัิทผูช้�านาญการจากภายนอกท่ีปฏบัิติงานเป็นอสิระและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีหน้าทีห่ลกัในการดูแลและควบคมุภายในเพือ่ให้เป็นไปตามระบบทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ท้ังนี ้เพือ่สร้างความม่ันใจให้แก่ผูถ้อืหุน้

ถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารงานบริษัท นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงก�าหนดคู่มือบริหารความเส่ียงองค์กร และแต่งต้ังคณะท�างาน เพื่อศึกษา ติดตาม และทบทวนแผนบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จำานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ 347,762,263 55.04

2. กลุ่มจารุมโนภาส 43,002,206 6.81

2.1 นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส  28,059,401 4.44

2.2 นางสาวนิรนุช จารุมโนภาส  14,942,805 2.36

3. กลุ่มเสรีวิวัฒนา 28,875,013 4.57

3.1 นางวราณี เสรีวิวัฒนา  20,060,522 3.17

3.2 นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา  7,343,325 1.16

4. นางศัลยา จารุจินดา  16,562,812 2.62

5. กลุ่มโกสียรักษ์วงศ์ 16,406,875 2.60

9.1 นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์     16,562,812 2.60

9.2 นางสาวไพลิน โกสียรักษ์วงศ์ 5,050 0.001

6. กลุ่มเลิศรัชต์กุล 15,087,530 2.39

6.1 นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล  12,187,530 1.93

6.2 นางลัดดา เลิศรัชต์กุล 2,277,045 0.36

7. นายสุทธิพงศ์ เวศย์วรุตม์  13,917,782 2.20

8. กลุ่มลัมประเสริฐ 8,842,103 1.40

7.1 นางสาวกัลยา ลัมประเสริฐ  8,814,491 1.39

7.2 นางสาวมาลี ลัมประเสริฐ 27,825 0.004

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด  8,308,140 1.31

10. นางสาวนิรินทร์ จุ้ยอินทร์ 7,248,087 1,15

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 507,632,818 80.34

ผู้หุ้นรายย่อย 124,241,283 19.66

รวมทั้งสิ้น 631,874,101 100.00
 

ส�าหรบัทุนจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอื จ�านวน 57,236,650.50 บาท นัน้ มีไว้เพือ่รองรบัการใช้สิทธิตามใบส�าคญัแสดงสิทธิของบรษัิท จ�านวน

ไม่เกิน 114,473,301 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 0.002 ของทุนช�าระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก 

NVDR ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจ�านวน 8,308,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว ณ วันดังกล่าว  

ท้ังน้ี ผู้ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทท่ีน�าไปอ้างอิงทุกประการ จึงไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้

เน่ืองจากมใิช่ผูถ้อืหุน้โดยตรงของบรษัิท แต่ท้ังน้ีในทางปฏบัิติ บรษัิท ไทยเอน็วดีีอาร์ จ�ากัด จะเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้โดยจะออกเสยีงลงคะแนน

ตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด มิใช่ออกเสียงตามค�าสั่งของผู้ถือ NVDR  

รายงานประจ�าปี 2558
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ทัง้นีจ้�านวนหุน้ของบรษัิท ท่ีผูล้งทนุเข้ามาลงทนุใน NVDR น้ันอาจมีการเปลีย่นแปลง  ซ่ึงบรษัิทจะไม่สามารถก�าหนดได้ อย่างไรกต็ามผู้

ลงทุนสามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr

การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้มีการออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“UAC-W1”) จ�านวนไม่เกิน 92,200,000 หน่วย 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงประชาชนและนักลงทุนทั่วไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1 การจัดสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

บริษัทได้ด�าเนินการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ�านวน 79,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้น

ที่มีสิทธิในการรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในส่วนนี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record 

Date (คอืวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ.2555) โดยบรษัิทได้รวบรวมรายช่ือผูถ้อืหุน้ดังกล่าวตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555  

2   การจัดสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทได้ด�าเนินการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ�านวน 7,940, 000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซ่ึงได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น

เพิ่มทุนของบริษัทท่ีมีการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจ�านวน 39,700,000 หุ้น (ณ 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดท้ิง) โดยหุ้น

เพิ่มทุนในส่วนนี้ ได้ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในช่วงระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท โดยบริษัท

สามารถขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ได้ครบทั้งจ�านวน

3   การจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

บริษัทได้ด�าเนินการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ�านวน 4,860,000 หน่วย ให้แก่ประชาชนและนักลงทุนท่ัวไปซ่ึงได้

จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Public Offering) ในจ�านวน 24,300,000 หุ้น (ณ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญใหม่

ต่อ 1 หน่วยใบส�าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณทีีม่เีศษให้ปัดท้ิง) โดยหุน้เพิม่ทนุในส่วนน้ี ได้ออกและเสนอขายต่อประชาชนและนัก

ลงทุนทั่วไป ในช่วงระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2556 ในราคาหุ้นละ 7.90 บาท

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 มีก�าหนดการใช้สิทธิทุกวันท�าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี 

ตลอดอายขุองใบส�าคญัแสดงสทิธ ิโดยวนัแรกและวนัสดุท้ายของการใชส้ทิธคิอืวันที ่29 มนีาคม 2556 และ วันที่ 29 มกราคม 2559 ตามล�าดบั 

โดยอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 7.50 บาท

เนือ่งด้วยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2556 ได้มีมติอนมัุติให้จ่ายปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ของบริษัท

ในอัตราหุ้นละ 0.11112 บาท เป็นจ�านวนเงิน 51,198,482 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 60.88 ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย โดย

จ่ายเป็นหุน้สามญัในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรอืคดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.10 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.01112 บาท (กรณี

ทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจัดสรรหุน้ปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท)  

ซ่ึงจากการอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวท�าให้บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 92,150,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปันผลดังกล่าว  ทัง้น้ี การให้สทิธิดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากต้องรอการอนมัุติจากทีป่ระชมุสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556  ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามท่ีบริษัทเสนอ  โดยบริษัทได้

ก�าหนดวนับนัทกึรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีมี่สิทธิรบัปันผล (Record Date) ในวนัที ่3 เมษายน 2556 และวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่รวบรวม

รายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2556 และก�าหนดจ่ายปันผลในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 โดยวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้ึน

เครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท คือ วันที่ 1 เมษายน 2556  

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นเงื่อนไขที่ก�าหนดให้บริษัทต้องด�าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้

สิทธิของ UAC-W1 ตามข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ข้อก�าหนดสิทธิของ UAC-W1”)  ส่งผลให้มีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ UAC-W1 

ส�าหรับการใช้สิทธิในครั้งที่ 2 (วันที่ 28 มิถุนายน 2556) เป็นต้นไป  ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2558
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เดิมก่อนการปรับสิทธิ
หลังการปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 

เมษายน 2556

ราคาการใช้สิทธิ 7.50 บาทต่อหุ้น 6.25 บาทต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย:  1 หุ้น 1 หน่วย: 1.20 หุ้น*

* ในกรณีทีหุ่น้สามญัทีเ่กดิจากการใช้สิทธิตามจ�านวนใบส�าคัญแสดงสทิธิ UAC-W1 ของการแสดงความจ�านงการใช้สทิธิในแต่ละ

ครั้ง ค�านวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-   การลดทุนจดทะเบียนของบรษัิท  โดยตัดหุน้จดทะเบียนท่ีเหลอืจากการจัดสรรเพือ่รองรบัใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จ�านวน 

50,497 หุ้น

-   การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบส�าคัญแสดง

สิทธิ UAC-W1 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวนไม่เกิน 110,600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียด

การเพิ่มทุน ดังนี้

    ก.   เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ�านวนไม่เกิน 92,150,000 หุ้น

    ข.   เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จ�านวนไม่เกิน 18,450,000 หุ้น

จากนัน้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ในอัตราหุ้นละ 0.06945 บาท เป็นเงินจ�านวน 38,490,723.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย 

โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นเงิน 0.06250 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.00695 บาท

ต่อหุน้  (กรณท่ีีผูถ้อืหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา

หุน้ละ 0.06250 บาท)  ซ่ึงจากการอนุมัติการจ่ายหุน้ปันผลดังกล่าวท�าให้บรษิทัจะต้องจดัสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุจ�านวนไม่เกนิ 69,280,000 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปันผลดังกล่าว  ทัง้นี ้การให้สิทธิดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากต้องรอ

การอนุมัติจากท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2558 ในวนัท่ี 9 เมษายน 2558  ซึง่ท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล

ตามที่บริษัทเสนอ  โดยบริษัทได้ก�าหนดวันบันทึกรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันท่ี 3 เมษายน 2558 และวันปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพือ่รวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ในวนัท่ี 7 เมษายน 2558 และก�าหนดจ่ายปันผลในวนัที ่30 เมษายน 2558 โดยวนั

แรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท คือ วันที่ 1 เมษายน 2558  

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นเง่ือนไขท่ีก�าหนดให้บริษัทต้องด�าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตรา

การใช้สทิธิของ UAC-W1 ตามข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผูอ้อกใบส�าคัญแสดงสิทธิและผูถ้อืใบส�าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ข้อก�าหนดสิทธิของ UAC-W1”)  ส่งผลให้มีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

ของ UAC-W1 ส�าหรับการใช้สิทธิในครั้งที่ 10 (วันที่ 30 มิถุนายน 2558) เป็นต้นไป  ดังนี้

เดิมก่อนการปรับสิทธิ
หลังการปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 

เมษายน 2558

ราคาการใช้สิทธิ 6.25 บาทต่อหุ้น 5.5555 บาทต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย: 1.20 หุ้น* 1 หน่วย: 1.35 หุ้น*

* ในกรณีทีหุ่น้สามญัทีเ่กดิจากการใช้สิทธิตามจ�านวนใบส�าคัญแสดงสทิธิ UAC-W1 ของการแสดงความจ�านงการใช้สทิธิในแต่ละ

ครั้งค�านวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

 นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-   การลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิท โดยตัดหุน้จดทะเบียนทีเ่หลอืจากการจดัสรรเพือ่รองรบัใบส�าคัญแสดงสทิธิ UAC-W1 จ�านวน 

79,260 หุ้น

-   การเพิม่ทนุจดทะเบียนของบรษัิทแบบก�าหนดวตัถปุระสงค์เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปันผลและการปรบัสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

UAC-W1 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่ม

ทุน ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2558
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    ก.   เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ�านวนไม่เกิน 69,280,000 หุ้น

    ข.   เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จ�านวนไม่เกิน 13,650,000 หุ้น

ณ ส้ินปี 2558 ได้มีผูแ้จ้งความจ�านงในการใช้สทิธิในการซือ้หุน้ของบรษัิทจ�านวนรวมทัง้ส้ิน 14,365 หน่วย จากใบส�าคญัแสดงสิทธิ 

UAC-W1 ทั้งหมด 92,149,503 หน่วย  สรุปได้ดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ จำานวนหน่วย UAC-W1 จำานวนหุ้น UAC จำานวนเงินที่ได้รับ (บาท)

ครั้งที่ 1 (29 มี.ค. 56) 295,790 295,790 2,218,425.00

ครั้งที่ 2 (28 มิ.ย. 56) 3,619 4,342 27,137.50

ครั้งที่ 3 (30 ก.ย. 56) 828,224 993,868 6,211,675.00

ครั้งที่ 4 (27 ธ.ค. 56) 11,400 13,680 85,500.00

ครั้งที่ 5 (31 มี.ค. 57) 14,365 17,237 107,731.25

ครั้งที่ 6 – 8 ไม่มีผู้ใช้สิทธิ

ครั้งที่ 9 (31 มี.ค. 58) 228,984 274,780 1,717,375.00

ครั้งที่ 10 (30 มิ.ย. 58) ไม่มีผู้ใช้สิทธิ

ครั้งที่ 11 (30 ก.ย. 58) 6,000,100 8,100,135 45,000,750.00

ครั้งที่ 12 (30 ธ.ค. 58) ไม่มีผู้ใช้สิทธิ

รวมทั้งสิ้น 7,382,482 9,699,832 55,368,593.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 คงเหลือจ�านวน 84,767,021 หน่วย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักส�ารองต่างๆ 

ทกุประเภทตามทีก่ฎหมายก�าหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ อย่างไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยูก่บักระแส

เงินสด แผนการลงทุน เงือ่นไขและข้อก�าหนดในสญัญาต่างๆ ท่ีบรษัิทผกูพนัอยู ่รวมทัง้ข้อจ�ากดัทางกฎหมาย ความจ�าเป็นและความเหมาะ

สมอื่นๆ ในอนาคตด้วย  ท้ังนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม

 บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำากัด

การพจิารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของทีป่ระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้ และจะกระท�าเม่ือบรษัิทได้มีการจดัสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วน

หนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน

และคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มี

การแบ่งเงินปันผล

 บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จำากัด

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท�าเม่ือบริษัทได้มีการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนครบร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน  โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรหลังจากท่ีบริษัทได้มีการจัดสรรเงินตามท่ีกฎหมายก�าหนด

ไว้แล้ว  อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล

รายงานประจ�าปี 2558
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 3.   นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อย 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์

ยี่ จ�ากัด บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ�ากัด บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ�ากัด และ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เค

มิคัลส์ จ�ากัด  ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท�าเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนครบร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน   อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อและขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ

2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ กรรมการ 

3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการ 

4. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการ 

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายกิตติ  ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส นายชัชพล ประสพโชค 

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

 วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 

ในการประชมุสามัญประจ�าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการ

จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปี

ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ต�าแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ 

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1)  ดูแลและจดัการบรษัิทเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคับของบรษิทั ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่

ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการซ้ือหรือขายสินทรัพย์ท่ีส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

ตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�าหนด เป็นต้น 

2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องท่ีมีสาระส�าคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ การ

ลงทุนในโครงการท่ีไม่มีในงบประมาณประจ�าปี โครงสร้างการบรหิาร อ�านาจการบรหิาร นโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดูแลกจิการ 

การท�าธุรกรรมหรือการกระท�าใดๆอันมีผลกระทบที่ส�าคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน สถานภาพ การประกอบธุรกิจ และ
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ชือ่เสียงของบรษิทั การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายการอืน่ใดท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืท่ีกฎหมายก�าหนด

3) ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  

4) พจิารณาอนมัุติแต่งต้ังบุคคลท่ีมคุีณสมบติัและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญติับรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมท้ังฉบับทีมี่การแก้ไขเพิม่เติม) และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึประกาศ ข้อบังคับ และ/

หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท

5) พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

5.1 จดัต้ังคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น เพือ่ช่วยปฏบัิติงานตามความรบัผดิชอบของคณะ

กรรมการบรษัิท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เป็นต้น

5.2 พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะ

กรรมการชุดย่อยที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น

6)  จดัให้มีระบบบัญช ีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชทีีเ่ชือ่ถอืได้ รวมทัง้ดแูลให้มีระบบควบคมุภายใน และการตรวจ

สอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ให้ความเหน็ชอบต่อการเปลีย่นแปลงนโยบาย และวธีิการปฏบิติัทีมี่นยั

ส�าคัญเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัท

7)     ก�ากับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง การรายงาน และการ

ติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

8) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบัญชี

ไว้ในรายงานประจ�าปี

9) ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ท้ังรายใหญ่และรายย่อยตามสทิธิอย่างเป็นธรรม ปฏบิติัต่อผูถ้อืหุน้และผูมี้ ส่วนได้เสียอย่างเป็น

ธรรม 

10) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการท่ีชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมท้ังมีการรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

11.1 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษัิท และประเมนิประสิทธิผลอย่าง

สม�่าเสมอ

11.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจ�าทุกปี รวมทั้งแถลงผลการปฏิบัติงานและการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ใช้ในบริษัท ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

12) อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปน้ีจะกระท�าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ก�าหนดให้รายการท่ี

กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัท

ย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ

กรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอ�านาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้

กรรมการหรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากกรรมการสามารถอนมุติัรายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรอืมีผล

ประโยชน์ในลักษณะอื่นใด  ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  รวมทั้งก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัท ตามข้อก�าหนด
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ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางจารุณี บุญมั่งมี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งน้ี รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และนางสาวจีระพันธ์ จินดา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีท่ีออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงอาจได้รับ

เลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ แต่ไม่เกนิ 3 วาระ  ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทอาจพจิารณาต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระ

ได้หากมีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ

มีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าท่ีและความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท รวมทัง้การรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1)  สอบทานให้บรษัิทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบญัชภีายนอก

และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิผล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งต้ัง 

โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3)  สอบทานการปฏบัิติงานของบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังและเสนอถอดถอน เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของ

บรษิทั รวมถงึพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญช ีเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ขอรบัการแต่งต้ังจากท่ีประชมุ

ใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2558 ได้มี

การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

5) มีอ�านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจ�าเป็น และเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์และคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน  ทัง้นี ้เพือ่ให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสดุ

ต่อบริษัท

7) ระหว่างการปฏบิติังาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืสงสยัในรายการหรอืกจิกรรมใดต่อไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อสถานะทางการเงนิหรอืผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท 

เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยส�าคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท
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• การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมทั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการบรษัิทหรอืผูบ้รหิารไม่สามารถแก้ไขรายการหรอืกจิกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงท ีสมาชกิของคณะ

กรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรอืกจิกรรมดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 

หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัย เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซ่ึงมีความรับผิดชอบต่อ

การปฏิบัติงานของบริษัท ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ

กรรมการตรวจสอบต้องด�าเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับรายงานจากผู้สอบ

บัญชี 

9) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจ

สอบลงนามในรายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท

(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรอื

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ

พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็น

สมควร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย   

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายกิตติ  ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการบริหาร

3. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)

78 ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE



 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ดูแลจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2) ก�าหนดรายละเอยีดของการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลกิจ้างของพนกังานของบรษัิท รวมทัง้ก�าหนดสวสัดิการ

พนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ก�าหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณประจ�าปี  โครงสร้างการบรหิารงาน และอ�านาจการบรหิารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัท 

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจ�าปี หรือเกินกว่างบประมาณประจ�าปี ได้เป็นจ�านวนเงินไม่

เกิน 20 ล้านบาทต่อปี และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากงบประมาณประจ�าปีไม่เกินร้อยละ 10 ในกรณีที่เกินวงเงินที่ก�าหนดไว้ให้

คณะกรรมการบริหารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

5) พิจารณาอนุมัติการร่วมลงทุนในธุรกิจร่วมค้า (Consortium) หรือร่วมทุน (Joint Venture) มูลค่าโครงการไม่เกินกว่า 50 ล้าน

บาท ในกรณีท่ีเกินวงเงินท่ีก�าหนดไว้ให้คณะกรรมการบรหิารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาและอนุมัติ รวมท้ัง

มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี

6) ตรวจสอบ ติดตาม การด�าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ก�าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

7)    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อ�านาจกรรมการบริหาร  ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจหรือการ

มอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัด

แย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษทั ซึ่งการอนุมัติรายการดัง

กล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามท่ีข้อบังคับของบริษัท

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นางสาวจีระพันธ์ จินดา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนายบวรวิช นนทะวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้น

จากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะ

กรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

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

ถอดถอน หรอืเลกิจ้าง กรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิท และน�าเสนอต่อคณะกรรมการของบรษัิทเพือ่พจิารณาอนุมติั

2)  พจิารณาเสนอรายชือ่บคุคลทีมี่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบรษัิท กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดับสูง  เพือ่เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีต�าแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือสิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่ง
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3)  ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัติ

4)  พจิารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ  โดยค่าตอบแทนดังกล่าวให้รวมถงึ เบ้ียประชมุ เงิน

เดือน โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5)  จดัให้มีแผนสบืทอดต�าแหน่งบรหิารทีส่�าคัญ และให้มีการทบทวนอย่างสม�า่เสมอ โดยประเมินความส�าคัญของต�าแหน่ง สรรหา 

และพฒันา เพือ่ให้มผีูสื้บทอดต�าแหน่งบรหิารทีมี่ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบติัอืน่ท่ีตรงตามความต้องการ

และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

6)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวณิรดา พรหมราช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้

รบัเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อกี  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษัิทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ 

และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) ก�าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้าน

การตลาด ความเส่ียงด้านการขนส่งและเกบ็รกัษาสินค้า ความเส่ียงด้านการลงทุน และความเส่ียงอืน่ๆทีจ่ะมีผลกระทบต่อการ

ด�าเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2) ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยง และเพดานความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้

3) พิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทัง้ปรบัปรงุแผนการด�าเนนิงาน เพือ่ลดความเส่ียงอย่างต่อเนือ่ง และเหมาะสมกบัภาวะการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท 

5) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม

นโยบายที่ก�าหนด

6) รายงานการด�าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า และในกรณีท่ีมีเรื่องส�าคัญซ่ึงกระทบต่อบริษัท

อย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี 2558
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 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่

ได้อีก คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบก�าหนดวาระ ให้เลือกต้ังกรรมการแทน ภายใน 

3 เดือน นับจากวันท่ีต�าแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการท่ีเข้ามาแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของ กรรมการท่ีตนเข้าท�า

หน้าที่แทนนั้น

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

1)  ศึกษาและจัดท�าร่างนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ 

ระเบียบและข้อบังคับท่ีเป็นปัจจุบันขององค์กรที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตาม

มาตรฐานสากล

2)  น�าเสนอร่างนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและ

น�าออกใช้เป็นแนวทางในการปฏบัิติทีดี่ (best practices) ของกรรมการและฝ่ายบรหิาร โดยจดัท�านโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ

เป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy Statement)

3)  ก�ากบั ดูแล และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ และฝ่ายบรหิารของบรษัิท ในการปฏบัิติหน้าท่ี และความรบัผดิชอบ ตามกรอบและ

หลกัเกณฑ์ของนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ เพือ่ให้การท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลของกรรมการ และการบรหิารจดัการงานของฝ่าย

บริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสีย

4)  พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการ

5)  ติดตาม และประเมนิผลการปฏบิติัหน้าทีข่องกรรมการและฝ่ายบรหิารบรษัิท ตามแนวทางการปฏบัิติทีดี่ ท่ีก�าหนดไว้ในนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกสิ้นปี

6)  จดัท�ารายงานผลการประเมินการก�ากับดูแลกจิการประจ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทในการประชมุคณะกรรมการ

บริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งน�าเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จ�าเป็น

7)  เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

และลูกจ้างของบริษัท

8)  แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

9)  ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการและตามข้อ

ก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาว    สัจจาภรณ์ รัมยประยูร ด�ารง

ต�าแหน่งเลขานกุารบรษัิท เพือ่ท�าหน้าทีด่แูลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบักฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ทีค่ณะ

กรรมการจะต้องทราบ ปฏบิติัหน้าทีใ่นการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการ รบัผดิชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการและการประชมุผู้

ถอืหุน้ของบรษัิท บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดูแลและประสานงานให้มีการปฏบัิติตาม

มติของทีป่ระชมุดังกล่าว รวมทัง้ท�าหน้าทีจ่ดัท�าและเกบ็รกัษาเอกสารส�าคญัของบรษัิท ได้แก่ ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชมุคณะ

กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือ

หุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานประจ�าปี 2558
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คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557)

2. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ 
(ได้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เมือ่วนัที ่12 มิถนุายน 2557)
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ

3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

4. นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด

5. นายปกครอง มีจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ*

6. นายชัยยศ ชุณห์วิจิตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ**

หมายเหตุ:    * เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559

      ** เริ่มงานเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ/หรอืกรรมการผูจั้ดการมีอ�านาจและหน้าท่ีในการบรหิารกจิการของบรษัิท ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท

มอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1)  ด�าเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจ�าวันของบริษัท 

2)  จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ 

3)  ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4)  อนุมัติค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุนนอกงบประมาณประจ�าปี หรือเกินกว่างบประมาณประจ�าปี ได้เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 5 ล้าน

บาท ส�าหรับกรรมการผู้จัดการ และไม่เกิน 10 ล้านบาท ส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5)  มีอ�านาจอนมัุติการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท ได้แก่ การเบกิจ่ายต่อครัง้วงเงินเกนิกว่า 

200,000 บาท การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อครั้งวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท การเลี้ยงรับรองและให้ของขวัญตามงบประมาณต่อ

เดือนวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท การจัดหาสินทรัพย์ถาวรวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท การอนุมัติใบเสนอราคาวงเงินเกินกว่า 

50 ล้านบาท  การอนุมัติใบสั่งขายวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท 

6)  มีอ�านาจอนมัุติการตัดหนีสู้ญไม่เกนิ 500,000 บาท ส�าหรบักรรมการผูจ้ดัการ และ ไม่เกนิ 1 ล้านบาท ส�าหรบัประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

7)  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

8)  เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อ

ก�าหนด ค�าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9)  ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

10)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ทัง้นี ้อ�านาจประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอืน่ทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร จะไม่รวมถงึอ�านาจหรอืการมอบอ�านาจในการอนมัุติรายการใดทีต่นหรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องซ่ึงอาจ

มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด ขัดแย้งกบัผลประโยชน์ของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย หรอืรายการท่ีไม่อยูภ่าย

ใต้การด�าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซ่ึงการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร                                        

 คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เม่ือต�าแหน่งกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการว่างลง หรือ

ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความส�าคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ท่ีมีความจ�าเป็นต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัท

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

3) มีคณุลกัษณะทีส่นบัสนุนและส่งเสรมิการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดูแลกจิการ เพือ่สร้างคณุค่าให้แก่บรษัิท ปฏบิติัหน้าท่ีด้วย

ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ 

การเลอืกและแต่งต้ังกรรมการเป็นไปตามวธีิการท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของบรษัิท และกรรมการท่ีได้รบัการแต่งต้ังจะต้องได้รบัอนมัุติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  ในกรณีที่เลือก

ตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เปน็กรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงมี

หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน

กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด   

3. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหน่ึงในสามโดยอัตรา ถ้าจ�านวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี

หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืก

เข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญติับรษัิทมหาชน

จ�ากัดทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบคุคลซึง่มีคุณสมบติั 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 

เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการจ�านวน 7 คน ประกอบด้วย 

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

 • กรรมการอิสระ

บริษัทก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

ของบริษัท

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เป็นผูแ้ต่งต้ังกรรมการอสิระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบรษัิท ทัง้นี ้บรษิทั

มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ท่ีจะมาท�าหน้าท่ีเป็น

กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความ

เชีย่วชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมอืน่ๆ ประกอบกนั เพือ่น�าเสนอต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งต้ัง

เป็นกรรมการของบรษัิทต่อไป ทัง้นี ้หากมกีรรมการอสิระคนหนึง่คนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษัิทอาจแต่งต้ัง

กรรมการอสิระทีม่คีณุสมบัติตามทีก่�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่ง

ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซ่ึงเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

 1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน พนกังาน ทีป่รกึษาท่ีได้เงนิเดือนประจ�า หรอืผูมี้อ�านาจควบคุมของบรษัิท 

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดับเดียวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิท  เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  

รวมท้ังคูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นผูบ้รหิารหรอื

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการอิสระ

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีมี่นัย ผูมี้อ�านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส�านักงานสอบบญัชี  ซึง่มีผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิท

ใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง

กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซ่ึงรวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้

รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ท่ีมีนยั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8.   ไม่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันทีม่นียักบักจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน

ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น

เกนิร้อยละ 1.0 ของจ�านวนหุน้ทีมี่สทิธิออกเสียงท้ังหมดของบรษิทัอืน่  ซึง่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ท้ังนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการ

รายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ส�าหรับจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัท 

 • กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท�าหน้าที่ในการ

เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ

เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล�าดับ

เดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รวมถงึประกาศ ข้อบังคับ และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีก่�าหนดว่าด้วยคณุสมบติัและขอบเขตการด�าเนนิงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผูมี้ความรูค้วามเข้าใจหรอืมีประสบการณ์ด้านการบญัชหีรอืการเงินทีเ่พยีงพอที่

จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

 •      ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดย

ด�าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 

กรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน

ธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ   ท้ังนี้ การแต่งต้ังหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุม

ภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

• กรรมการ

 ในปี 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้ 

รายชื่อ ค่าตอบแทนกรรมการ

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 300,000

2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ* 60,000

3. นายชัชพล ประสพโชค* 60,000

4. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส* 60,000

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 300,000

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 240,000

7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา 240,000

   โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1,240,000

รวม 2,320,000

 หมายเหตุ :  * เป็นค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารเพียงอย่างเดียว โดยกรรมการบริหารได้รับค่า

ตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้น และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท 
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  ทัง้นี ้ท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2558 เม่ือวนัที ่9 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการราย

เดือนประจ�าปี 2558 เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมโบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  

ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)

2558

1) ประธานกรรมการ 
2) กรรมการ                                  
3) ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                   
4) กรรมการตรวจสอบ
5) กรรมการบริหาร

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

ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวม

 เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

• คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ได้แก่ คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เท่านั้น

• กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ ได้ด้วย  และ

สามารถได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละต�าแหน่งตามที่ก�าหนด 

• กรรมการของบรษัิทจะได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงินในอตัราเดือนละ 10,000 บาท  และกรรมการบรหิารจะได้รบัค่าตอบแทน

เป็นเงินในอัตราเดือนละ 5,000 บาท อย่างไรก็ดี หากกรรมการบริหารด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท และ/

หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ด้วย กรรมการบริหารท่านดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษัท และ/หรือไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดอื่นๆด้วย แต่จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะ

ในส่วนของต�าแหน่งกรรมการบริหารเท่านั้น 

• คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงิน

รางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้

มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากน้ันให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ

บริษัท โดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท  ซ่ึงได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการ ในอัน

ท่ีจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท  นอกจากน้ีการจ่ายค่า

ตอบแทนดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด�ารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์จะก�าหนด 

• กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้รหิารของบรษัิททุกคนมีสิทธิทีจ่ะได้รบัโบนัส ในกรณีทีบ่รษัิทเหน็สมควรบรษัิทอาจจะพจิารณาการ

จ่ายโบนัสน้ีให้กบักรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้รหิารทกุคนรวมกันไม่เกนิร้อยละ 1.5 ของก�าไรสทุธิของงบการเงินรวม  ท้ังนีใ้ห้คณะ

กรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาว่าเหน็ควรจะให้มีการจ่ายโบนสัให้กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้รหิารเม่ือใด รวมท้ังให้พจิารณาราย

ละเอียดการจ่ายโบนัส อาทิเช่น การจ่ายโบนัสให้จ่ายให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารทุกคนที่ยังคงด�ารงต�าแหน่งอยู่  กรณีที่

กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารคนใดเพิง่เข้าด�ารงต�าแหน่งและยงัไม่ครบปี การจ่ายโบนัสอาจจะจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลา

ของการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารคนนั้น
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• ผู้บริหาร  

 ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน

2557 2558

จำานวนราย*
ค่าตอบแทน
 (ล้านบาท)

จำานวนราย*
ค่าตอบแทน
 (ล้านบาท)

1.  เงินเดือนโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ 
ได้แก่ ค่านายหน้า ค่าพาหนะ เงนิสมทบ
ประกันสังคม 

4  11.61 4  12.47

2. เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 4 0.48 4 0.54

3.  เงินสมทบซื้อหุ้นของบริษัท(EJIP) 3  0.30 3  -

รวม 12.39 13.01

 หมายเหตุ : *  ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2557 และ 2558 ข้างต้น ไม่ได้รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี    

                    ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินและเลขานุการบริษัท

 ข. ค่าตอบแทนอื่น

 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนอื่น ได้แก่

ประเภท เบี้ยประกัน วงเงินคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ 17,122 บาท/คน/ปี เงื่อนไขตามประเภทการรักษา

ประกันชีวิต 3,440 บาท/คน/ปี 800,000 บาท

ประกันอุบัติเหตุ 655 บาท/คน/ปี 500,000 บาท

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักดีและให้ความส�าคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงจะท�าให้เกิด

ความเชื่อม่ันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ภายใต้การด�าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง บรษัิทจงึได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี เพือ่ยกระดับการด�าเนินการทีม่อียูแ่ล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐาน

ทีช่ดัเจน และกระจายการปฏบิติัไปสู่พนกังานของบรษัิททุกระดับชัน้ อนัเป็นการเสรมิสร้างให้เกดิวฒันธรรมการก�ากบัดูแลกจิการอย่างแท้จรงิ 

โดยมีนโยบายหรือการด�าเนินการท่ีรักษาสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามท่ีกฎหมายก�าหนดหรือมากกว่าน้ัน เพื่อให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวและอย่างย่ังยืน  ทั้งน้ี บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการไว้

บน Website ของบริษัท และเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทย (IOD) ได้มีการปรบัแนวทางและหลกัเกณฑ์การส�ารวจต้ังแต่ปี 2557 ซึง่มีการเปลีย่นแปลงการประเมิน

ในแต่ละหมวดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard  โดยปี 2558 บริษัทได้รับผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการด้วยคะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 86 (ระดับ “ดีมาก”) เพิ่มข้ึนจากปี 2557 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 75 และได้รางวัลระดับ 

Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 – 9,999 ล้านบาท โดยสรุปสาระส�าคัญในการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ

บรษัิท เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรพัย์ท่ีตนถอือยู ่สิทธิในการทีจ่ะได้รบัส่วนแบ่งผลก�าไรจากบรษัิท สิทธิในการได้รบัข้อมูลของ

บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท 

เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางใน

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้

บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน   โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 

2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าร่วมการประชุม

ได้อย่างสะดวก  โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 • การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 

2558 ในวนัท่ี 9 เมษายน 2558  โดยบรษัิทได้เปิดเผยมติการประชมุ วนัประชมุ ระเบยีบวาระการประชมุ และแจ้งข่าวผ่านระบบ Elcid 

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ก่อนการจดัส่งหนงัสือเชญิประชมุโดยบรษัิท ศูนย์รบัฝากหลัก

ทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย์ของบรษัิท โดยจดัส่งให้กบัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ามากกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ

ผู้ถือหุ้น และได้ท�าการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน คือ วันที่ 1 - 3 เมษายน 2558 เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม   นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการประกอบทุกวาระท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน 

Website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวผ่านระบบ 

Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 • การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

  การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 7 ท่าน รวมถงึ ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษากฎหมาย

ของบรษัิท ก่อนเริม่การประชมุประธานทีป่ระชมุได้แนะน�ากรรมการ ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษากฎหมายของบรษัิทให้ท่ีประชมุรบั

ทราบ และได้มอบหมายให้ท่ีปรกึษากฎหมายแจ้งวธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผูถ้อืหุน้ทราบ รวมท้ังได้แจ้งวธีิการลงคะแนน

เสียงส�าหรับวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซ่ึงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมร่วมนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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  การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามล�าดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุใน

หนังสือเชญิประชมุ โดยมีการให้ข้อมลูตามระเบยีบวาระและเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคิดเหน็ ข้อเสนอ

แนะ ต้ังข้อซักถาม และให้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึงประธานและผู้บริหารจะตอบข้อซักถาม

อย่างชดัเจน ตรงประเด็น และให้ความส�าคญักบัทกุค�าถาม ก่อนทีจ่ะให้ทีป่ระชมุออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส�าหรับวาระค่า

ตอบแทนกรรมการได้มีน�าเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวธีิการในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถ้อืหุน้ และได้เปิดโอกาส

ให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธิในการออกเสียงเลอืกต้ังกรรมการเป็นรายคน เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มีสิทธิท่ีจะเลอืกกรรมการทีเ่หน็ว่ามีคุณสมบัติเหมาะ

สม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 

  ในกรณท่ีีผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอื

บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้ จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2558 มีผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าประชุมด้วยตนเองจ�านวน 69 ราย จ�านวนหุน้รวม 395,417,308 หุน้ และ

ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ�านวน 49 ราย จ�านวนหุ้นรวม 21,080,383 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมดเป็น

จ�านวน 118 ราย รวมจ�านวนหุน้ทัง้สิน้ 416,497,691 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 75.15 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 554,222,076 

หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

 • หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

  ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นท่ีส�าคัญไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้  โดยเผยแพร่มติท่ีประชุมผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันท�าการถัดจากวัน

ท่ีประชุม คือ วันท่ี 10 เมษายน 2558  และได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และนายทะเบียนบรษัิทมหาชน กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวนัที ่23 เมษายน 

2558 ซึง่อยูภ่ายในกรอบเวลาทีก่�าหนด 14 วนั รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานการประชมุท้ังภาษาไทยและองักฤษ วดีีทัศน์แสดงภาพ และ

เสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 บน Website ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บรษัิทปฏบัิติต่อผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่ค�านงึถงึเพศ อาย ุเชือ้ชาติ สัญชาติ ศาสนา โดยมีการปฏบิติัต่อผูถ้อืหุ้น ดงัน้ี

 • การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  บรษัิทมีนโยบายทีจ่ะสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ทกุรายทุกกลุม่ โดยเฉพาะกบัผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยเปิดโอกาส

ให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย ซ่ึงถอืหุน้ท่านเดียวหรอืหลายท่านรวมกนัไม่น้อยกว่า 200,000 หุน้ ต่อเนือ่งกนัไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอ

ระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และชือ่บุคคลท่ีมคุีณสมบติัเหมาะสมเข้าด�ารง ต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชมุผู้

ถอืหุน้ พร้อมข้อมูลรายละเอยีดเพือ่ประกอบการพจิารณา และ/หรอื คณุสมบติั และการให้ความยนิยอมของผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ โดย

บริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาและก�าหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

  ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2557 จึงได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน Website 

ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

และเสนอชือ่กรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งหลกัเกณฑ์และวธีิการในการเสนอวาระการประชมุและรายชือ่กรรมการ   ผูถื้อหุ้น

สามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการมายังบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558ก่อนที่

จะมีการประชมุคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพือ่คดัเลอืกกรรมการแทนกรรมการทีค่รบรอบต้องออกตามวาระ 1 

ใน 3 และทีป่ระชุมคณะกรรมการเพือ่พิจารณาบรรจวุาระการประชมุ   ทัง้นี ้ไม่มผีูถ้อืหุน้ส่งข้อมลูมายงับริษทัเพือ่พิจารณาแต่อย่าง

ใด ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

 • การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

  บรษัิทจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลต้อนรบัให้ความสะดวกอย่างเพยีงพอแก่ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชมุ โดยเปิดรบั

ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย 

การใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นย�า 
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  ในการด�าเนินการประชมุแต่ละครัง้ บรษิทัจะให้โอกาสแก่ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัทกุราย โดยก่อนเริม่การประชมุ ประธานที่

ประชมุจะชีแ้จงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วธีินบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระและยงัเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้า

ร่วมประชมุทุกรายแสดงความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม เพยีงพอ โดยประธานท่ีประชมุ

จะด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนการตัดสินใจ

  • การใช้ข้อมูลภายในและการเข้าทำารายการระหว่างกัน

  บริษัทก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเอง หรือ ผู้อื่นใน

ทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษา

ข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค�าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร  รวม

ทัง้ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะต้องไม่ท�าการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยใช้ความลบั และ/หรอืข้อมลูภายใน 

และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทาง

ตรงหรอืทางอ้อม  นอกจากนี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีอยูใ่นหน่วยงานทีไ่ด้รบัข้อมลูภายในของบรษัิทต้องไม่ใช้ข้อมลูดงั

กล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส 

บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขายโดยทางตรงหรอืทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทนุส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน 

ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน

  บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าท่ีที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทก�าหนด

โทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหาร มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ควรแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนท�าการ

ซ้ือขายหลักทรัพย์ และต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

  ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือน�าไปเปิดเผย

จนอาจท�าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ 

การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

  นอกจากนี ้บรษิทัได้ยดึหลกัการในการปฏบิติัต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกนั และได้ก�าหนดแนวทางการจดัการเรือ่งการมส่ีวนได้

เสยีอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพจิารณาธุรกรรมระหว่างบรษัิทกบัผูมี้ส่วนได้เสยี หรอืมีส่วนเกีย่วข้อง 

โดยเม่ือเกดิกรณีดังกล่าว ผูมี้ส่วนได้เสียในเรือ่งนัน้จะต้องรายงานให้บรษัิททราบโดยทันท ีและไม่ร่วมพจิารณาหรอืออกเสียงในเรือ่ง

นั้นๆ  รวมทั้งได้ก�าหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสิน

ใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน  ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน มูลค่า

ของรายการ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนได้ก�าหนดไว้ตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์

ในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และจะด�าเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทหรือ

ขออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด  โดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันหรือรายการเก่ียวโยงกันไว้ในรายงาน

ประจ�าปีหมวด “บคุคลทีมี่ผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนั” ซ่ึงรายการระหว่างกนัได้กระท�าอย่างยติุธรรม ตามราคาตลาด

และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงความจ�าเป็นและเหตุผลด้วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและ

ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท   ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้ค�านึง

ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้  
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ผู้ถือหุ้น : ปฏบิติัต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกนั รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และไม่กระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรอืลดิรอน

สิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท 

อย่างย่ังยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังยึดม่ันการด�าเนินธุรกิจตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัย

ส�าคญัในการผลกัดันองค์กรให้ประสบความส�าเรจ็  ดังน้ัน จงึมีความมุ่งม่ันทีจ่ะพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีน

รู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการท�างาน ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า มีความม่ันคงในอาชีพ พร้อมให้ความม่ันใจในคุณภาพชีวิต ความส�าคัญกับการรักษา

สุขภาพ และความปลอดภัยในการท�างาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการท�างาน รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

ท้ังน้ี บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนในการท�ากิจกรรมร่วมกันในหมู่

พนักงาน เช่น กิจกรรมชมรมแบดมินตัน  กิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการท�างานเป็นทีม เช่น กิจกรรมกีฬาสีและ

ฉลองวันปีใหม่  กิจกรรม CEO พบพนักงานใหม่ กิจกรรมรดน�้าด�าหัววันสงกรานต์  กิจกรรมวันเกิดพนักงาน กิจกรรม

การท�าบญุส�านักงาน กจิกรรมบรจิาคโลหติ เป็นต้น  รวมถงึ จดัให้มกีารตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กบัพนกังานของบริษทั

และบริษัทในเครือ เป็นประจ�าทุกปี

ลูกค้า : มุ่งม่ันสร้างความพึงพอใจ และความม่ันใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/

บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้ก�าหนดไว้ รวมท้ังปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด  มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง รักษาสัมพันธภาพท่ีดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม�่าเสมอ รวมถึงไม่น�าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลการประเมินจากลูกค้าในระดับที่ดี

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : ค�านงึถงึความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ และมีความซือ่สตัย์ในการด�าเนินธุรกจิ รกัษาผลประโยชน์ร่วมกบั

คูค้่าและเจ้าหนี ้โดยการปฏบิติัตามกฎหมาย และกติกาท่ีก�าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครดั และมจีรรยาบรรณในการด�าเนิน

ธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่าง

เคร่งครดั โดยบรษัิทจะคัดเลอืกคูค้่ามหีลกัการและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิเช่นเดียวกนั  อกีท้ังมีการปฏบัิติต่อเจ้า

หนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการช�าระคืนตามก�าหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค�้าประกันและเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญา

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า หาก

ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คู่แข่ง ปฏบัิติต่อคูแ่ข่งทางการค้าสอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบัิติการแข่งขันทางการค้า 

และยึดถือกติกาของการแข่งขันท่ีดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ท�าลายชื่อเสียง

ของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคูแ่ข่งโดยปราศจากมลูความจรงิ หรอืมกีารกระท�าการใด ๆ 

ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน 

ภาครัฐ ให้ความส�าคัญกับความโปร่งใส และค�านึงถึงความซ่ือสัตย์สุจริตในการติดต่อท�าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน

ภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการด�าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท�าที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี 

รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออ�านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

สิ่งแวดล้อม 

ชุมชน และ

สังคม 

: บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ท้ังในด้านความปลอดภัย คุณภาพ

ชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนและสังคม รวมไปถึงการปฏิบัติงานและการตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ของบริษัทจะต้องท�าให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์

และการประกอบธุรกจิของบรษัิททกุอย่างถกูต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบหรอืมาตรฐาน และข้อก�าหนด

ต่างๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้

พนักงานมีจติส�านึกและมีความรบัผดิชอบต่อชมุชน สังคมและส่ิงแวดล้อมรอบข้าง รวมทัง้ให้ความร่วมมือในกจิกรรม

ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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บรษัิทมคีวามมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินโครงการต่างๆ อกีหลายโครงการ เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชนและสังคม ตลอด

จนตระหนักถงึผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภายใต้การด�าเนินธุรกจิทีต่ระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมหรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูมี้ส่วน

ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้ รายละเอียดการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียในปี 2558 ปรากฏอยู่ใน

หมวด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายป้องกันการทุจริต เพื่อก�าหนดแนวทางในการป้องกันและจัดการกับการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึนหรือได้

เกิดขึ้นภายในบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาด�าเนินการโดยยึดหลักคุณธรรม เมตตาธรรม ความถูกต้อง และหลักกฎหมายควบคู่กันไป   อีกท้ัง

บรษัิทได้มีการเปิดช่องทางให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี และนกัลงทนุสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรยีน หรอืเบาะแสใดๆ เกีย่วกบัการท�าผดิกฎหมาย 

(Whistle Blowing) ความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการบรษัิท ผ่าน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทาง Email Address: chairman_auditcom@uac.co.th หรือเข้า Website ของบริษัท และ Click ท่ี Icon: ส่ง

อีเมล์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  โดยรายละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ร้อง

เรยีนหรอืแจ้งเบาะแส รวมถงึผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ  โดยมีมาตรการคุม้ครองเพือ่ให้ผูร้้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส รวมถงึ

ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว   โดยในปี 2558 

บรษิทัได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายหุน้ส่วนต้านทจุรติเพือ่ประเทศไทย (PACT Network) และเข้าร่วมงานวนัต่อต้าน

คอร์รปัชัน่แห่งชาติ 2558 “ACTIVE CITIZEN พลงัพลเมอืง...ต่อต้านคอร์รปัชัน่” เมือ่วนัอาทติย์ท่ี 6 กนัยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม และให้ความส�าคัญในการส่งเสรมิและสนับสนนุการด�าเนินกิจกรรมเพือ่สังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง  บรษิทัให้ความ

ส�าคัญกบัสิทธิมนุษยชนข้ันพืน้ฐานเพือ่เคารพต่อสทิธิและเสรภีาพด้วยการไม่เลอืกปฏบัิติ ไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สินทางปัญญาหรอืลขิสทิธ์ิ และ

ต่อต้านการคอร์รปัชัน่ทกุประเภท  และมกีารก�าหนดนโยบายคุณภาพ ซ่ึงมุ่งเน้นการจดัหาผลติภณัฑ์ท่ีดีมีคณุภาพ ส่งมอบสินค้าถกูต้องและตรง

เวลา รวมถงึการพฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่ศักยภาพในการแข่งขนั โดยให้พนกังานถอืปฏบัิติอย่างเคร่งครดัเพือ่ให้เกดิประสทิธิภาพและประสิทธิผล

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ท้ังการรายงานข้อมูลทางการ

เงนิและข้อมูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ตลอดจนข้อมูลอืน่ๆ ทีส่�าคัญท่ีมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษัิท ซึง่ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้งทนุและผูมี้ส่วนได้เสยี

ของบรษัิท โดยบรษัิทได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบรษัิทต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัท เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

บรษัิทมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจดัท�าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้รหิารเป็น

ประจ�าทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้น�าเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์น้ัน บริษัทได้มีการจัดต้ังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถ

เข้าถงึข้อมูลบรษัิท  เนือ่งจากกจิกรรมในเรือ่งดังกล่าวยงัมีไม่มากนกั จงึได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื กรรมการผูจั้ดการ 

ท�าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น ผู้ส่ือข่าว รวมท้ังนักวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มช่องทางในการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเก่ียวกบับรษิทัผ่านทาง Website ของบรษัิท (www.uac.co.th) หรอืติดต่อท่ีเลขานกุารบรษัิท หมายเลขโทรศัพท์ +66 2936 1701 

ต่อ 118  Email Address: sajjaporn@uac.co.th หรือ ir@uac.co.th

ในปี 2558 บริษัทมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1.  การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�าหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 – 3 ของ

ปี 2558 รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม mai Forum 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีผู้ถือหุ้น

และนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัทเป็นจ�านวนมาก 

2.  นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ ได้ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และ

สื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น
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• สัมภาษณ์ผ่านช่อง Money Channel, สยามธุรกิจ แชแนล, ASTV, TNN, Voice TV, Amarin TV และ Thairath TV

• สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ และ ประชาชาติธุรกิจ

• สัมภาษณ์ผ่านกลุ่มนักข่าวสายพลังงานและสายข่าวหุ้น  เป็นต้น

3.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ UAC ที่ออกในปี 2558 บน Website ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”  

การน�าเสนอข้อมูลและวีดีทัศน์ในกิจกรรม Opportunity Day  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 และการประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 

4.  การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้ามาพบผู้บริหาร อาทิเช่น  

• บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษัิท และสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดังกล่าว

จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชท่ีีเหมาะสมและถอืปฏบิติัอย่างสม�า่เสมอ รวมท้ังมีการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพยีงพอในงบการเงิน ซึง่ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและ

ระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ  

บรษิทัว่าจ้างบรษัิท สอบบญัช ีดี ไอ เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทและของบรษิทัย่อย ส�าหรบัรอบปีบญัช ี2558 

ซึง่บรษัิทดังกล่าวเป็นผูส้อบบญัชต้ัีงแต่ปี 2552 และไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับรษัิท บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติท่ีเป็นท่ียอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  งบการเงินของบรษัิทได้รบัการรบัรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบัญชมีาโดยตลอด และบรษัิทไม่มีประวติัการ

ถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และไม่มปีระวติัการส่งรายงานทางการเงนิทัง้ราย

ไตรมาส และรายปีล่าช้า

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 • โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

เฉพาะด้านท่ีสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยไม่จ�ากัดเพศและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน  โดย

เป็นผูมี้บทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทัง้มบีทบาทส�าคัญในการก�ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมิน

ผลการด�าเนนิงานของบรษัิทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ตลอดจนด�าเนนิกจิการของบรษัิทให้เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ รวมท้ังการก�ากับดูแลให้การบริหาร

จัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีได้ก�าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น  ท้ังนี้ 

บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดข้อจ�ากัดในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนได้ไม่เกนิกว่า 5 บรษิทั เพือ่ให้บรษัิทได้รบัประโยชน์สูงสดุในการทีก่รรมการแต่ละท่านสามารถอทิุศ

เวลาส�าหรบัการปฏบัิติหน้าท่ีได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการจะ

ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปด�ารง

ต�าแหน่งดังกล่าว

  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะท�าให้เกิดการ

ถ่วงดุลในการออกเสยีงในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน   บรษัิทมนี

โยบายก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระไว้ไม่เกนิ 3 วาระ วาระละ 3 ปี  ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทอาจพจิารณาต่อ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระได้หากมีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

  ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 4 คน (โดย 3 คน ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบรษัิททีม่าจากฝ่ายบรหิารจ�านวน 3 คน คอื ประธานเจ้าหน้าที่
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บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี   ท้ังน้ี จ�านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสามของ

จ�านวนกรรมการทั้งหมด

  ตามข้อบงัคบัของบรษิทัก�าหนดไว้ว่าในการประชมุสามัญประจ�าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อย จ�านวน

หน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้เคยีงทีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทน้ัน ให้จบัสลากว่าผูใ้ด จะออกส่วนปีหลังๆ ต่อ

ไปให้กรรมการทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง    อย่างไรกต็าม กรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเข้า

รับต�าแหน่งอีกก็ได้

  นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษัิทยงัได้แต่งต้ังคณะกรรมการชดุย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ ตรวจ

สอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อ

ปฏบิติัหน้าทีเ่ฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ซ่ึงคณะกรรมการชดุย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าท่ี

ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  ท้ังนี้  บริษัทมีนโยบายที่จะท�าการประเมินผลการปฏิบัติ

งานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อให้เกิดความ

ชดัเจนในด้านความรบัผดิชอบระหว่างการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลและการบรหิารงานประจ�า ท้ังนี ้บรษัิทได้แบ่งแยกบทบาท

หน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอ�านาจการด�าเนินงาน โดยคณะ

กรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารท�า

หน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด 

  ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งต้ัง นางสาวสจัจาภรณ์ รมัยประยรู เป็นเลขานกุารบรษิทัเพือ่ให้มีหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ

ตามท่ีพระราชบัญญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ก�าหนด เพือ่ท�าหน้าท่ีดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏบัิติหน้าท่ีในการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการ รบั

ผดิชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชมุ

ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ดูแลและประสานงานให้มีการปฏบิติัตามมติของท่ีประชมุดังกล่าว รวมทัง้ท�าหน้าท่ีจัดท�าและเกบ็รกัษาเอกสาร

ส�าคัญของบรษิทั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของ

คณะกรรมการ หนังสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และการเกบ็รกัษารายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการและ

ผูบ้รหิาร ตลอดจนมีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอืน่ๆ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบรษัิทท�าหน้าทีพ่จิารณาและให้ความเหน็ชอบในเรือ่งท่ีส�าคัญเกีย่วกบัการด�าเนินงานของบรษัิท เช่น วสัิยทศัน์

และภารกจิ กลยทุธ์ ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก�ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิงานตามนโยบาย และแผนท่ีก�าหนด

ไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  โดยจะมีการทบทวนและพจิารณาวสัิยทัศน์และภารกจิของบรษัิทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี หรือ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ

 • การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

  คณะกรรมการบรษัิทได้พจิารณาแบ่งอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแล และการ บรหิาร

งานประจ�าวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ กรรมการผูจ้ดัการถกูเลอืกต้ังจากคณะ

กรรมการบรษัิท ซ่ึงประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เป็นผูน้�าและมส่ีวนส�าคัญในการตัดสนิ

ใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับ

ฝ่ายจัดการ เป็นผู้น�าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วน

ร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท   ท้ังนี้ ประธาน

กรรมการไม่ได้ร่วมบรหิารงานปกติประจ�าวนั แต่ให้การสนบัสนนุและค�าแนะน�าในการด�าเนนิธุรกจิของฝ่ายจดัการผ่านทางประธาน

เจ้าหน้าท่ีบรหิารอย่างสม�า่เสมอ ในขณะท่ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารรบัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิารจดัการบรษัิทภายใต้กรอบอ�านาจ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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 • นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

  บรษัิทได้จดัให้มีนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 1/2553 

เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2553 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการในการ

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557   ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษัิทได้ มอบหมายให้คณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาทบทวนนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�า และน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ   อกีท้ังบรษัิทมกีารสือ่สารให้ทกุคนในองค์กรได้เข้าใจถงึนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ให้ถกูต้องตรง

กัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

 • จรรยาบรรณธุรกิจ

  คณะกรรมการบรษัิทยดึม่ันการด�าเนนิธุรกจิทีถ่กูต้องและเป็นธรรม และได้ก�าหนดจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้น�ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเป็นแนวทางการปฏบัิติ เพือ่แสดงเจตนารมณ์ใน

การท่ีจะด�าเนนิธุรกจิอย่างโปร่งใส มคุีณธรรม มีความรบัผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสยี ค�านึงถงึสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยผ่านการอบรม

และการส่ือสารภายในองค์กรในรปูแบบต่างๆ โดยจรรยาบรรณดังกล่าวสะท้อนให้เหน็ถงึค่านิยม และแนวทางปฏบิติังานทีพ่นกังาน

ทกุคนพงึปฏบิติัตน และปฏบิติังานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีก�าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏบิติัตามกฎหมาย การมี

ส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษา ข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการ

ตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อ พนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

  ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต้ังแต่การปฐมนิเทศเม่ือเร่ิมเข้า

ท�างาน  รวมถึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง  โดยจะมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอผ่าน

หน่วยงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่าการตัดสินใจใดๆ ในการด�าเนนิ

กจิกรรมทางธุรกจิจะต้องท�าเพือ่ผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเท่านัน้ และควรหลกีเลีย่งการกระท�าทีก่่อให้เกดิความขดัแย้งทางผล

ประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการทีเ่ป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนัให้บรษัิททราบถึงความ

สัมพนัธ์ หรอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพจิารณาการเข้าท�าธุรกรรมต่างๆ ก�าหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องหรอื

เกีย่วโยงกบัรายการท่ีพจิารณาต้องไม่เข้าร่วมการพจิารณา และไม่มีอ�านาจอนุมัติในธุรกรรมน้ันๆ รวมถงึในการท�ารายการให้พจิารณา

ถึงความเหมาะสมโดยใช้ราคา และเงื่อนไขเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก

  คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการที่มี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงได้มีการพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏบัิติตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่ง ประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย

  คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ซึง่หมายรวมถงึคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ เม่ือมีการเปลีย่นแปลงการถอืครอง

หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน

ท�าการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือ หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผย

ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรอืบคุคลท่ีไม่มีหน้าทีเ่กีย่วข้อง และซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่บการเงนิ

จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ท้ังน้ีเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น�าข้อมูลภายในไปใช้

ในทางมิชอบ  

 • ระบบการควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลและการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามท่ีต้ังไว้ ช่วย

ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อ

ถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น   ดังนั้นบริษัทจึง
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ได้ก�าหนดภาระหน้าท่ี อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการ

ควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลอ

อกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง เหมาะสม

  คณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสมและความม ีประสิทธิภาพ

ของระบบควบคุมภายในทีฝ่่ายบรหิารจดัให้มีข้ึน รวมทัง้ได้จัดท�าและทบทวนระบบการควบคมุ ท้ังด้านการ ด�าเนินงาน การรายงาน

ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความ

ส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ   ทั้งน้ี บริษัทได้ว่าจ้างนางสาว จิณห์นิภาห์ พลอยแสนรัก ซ่ึงมีความ

สามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ท�าหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อ

ให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถ

ท�าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้ บริษัทมี

การติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบก�าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงใน

ภาพรวมท้ังองค์กร ประเมินความเส่ียงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับ

ได้ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้

ก�าหนดไว้ โดยมีหลกัการก�าหนดว่า หากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิธุรกิจไม่ให้บรรลเุป้าหมายตามแผนท่ีก�าหนด

แล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้  โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง พร้อม

กับเปิดเผยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่ตระหนักถึงความส�าคัญของความเสี่ยง ท�าความเข้าใจ

สาเหตุของความเสี่ยงและด�าเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการด�าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอด

จนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญ

เสียทีอ่าจจะเกดิข้ึนและในทางกลบักนัการด�าเนนิการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้บรษัิทสามารถได้รบัประโยชน์จาก

โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

 • รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทาน

รายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจดัท�ารายงานทางการเงินอย่างมคีณุภาพ และถกูต้องตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีเป็นทีย่อมรบัโดย

ทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่�าคัญของบรษัิทอย่างโปร่งใสและเพยีงพอ โดยมีฝ่ายบญัชแีละ/หรอื ผูส้อบบญัชมีาประชมุร่วมกนั และ

น�าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษัิททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษัิท 

รวมท้ังสารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบ

การเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด ซ่ึง

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ  ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน  ด�าเนินการบนพื้นฐาน

ของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม�่าเสมอ

 • การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการท�างานของคณะกรรมการทัง้คณะส�าหรบัการปฏบิติังาน

ในแต่ละปี โดยการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อหลัก คือ โครงสร้าง

และคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�าหน้าที่

ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยจะมีการให้ข้อมูลเพื่อ

เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมต่อกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ละหัวข้อย่อย ซึ่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจะมีการ

ทบทวนเพื่อความเหมาะสมในแต่ละปี และจะน�าผลการประเมินไปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาประสิทธภิาพงานของคณะกรรมการ

บริษัท  โดยในปี 2558 คณะกรรมการได้ประเมินผลการท�างานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลเพิ่มข้ึนมา เพื่อใช้ในการพัฒนา

ประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล ซ่ึงผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมและรายบุคคล เห็นว่าการด�าเนินการส่วน

ใหญ่จัดท�าได้ดีเยีย่มและเหมาะสมทีสุ่ด มีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีเยีย่ม เท่ากบัร้อยละ 97.34 และ ร้อยละ 95.48 ตามล�าดับ  ส�าหรบั

ผลการประเมินผลการท�างานของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.51 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเช่นกัน

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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 • การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมีการก�าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุก 3 เดือน โดยก�าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และ

อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระที่ชัดเจน น�าส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้น

แต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน  และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการ

อ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ี บริษัทได้จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสเพื่อ

ให้คณะกรรมการสามารถก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

  ในการประชมุ ประธานกรรมการบรษัิท ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร่้วมกนัก�าหนดวาระการประชมุ

และพจิารณาเรือ่งเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่งต่างๆ เพือ่เข้ารับ

การพจิารณาเป็นวาระการประชมุได้  และมีนโยบายสนบัสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชมุทกุครัง้หรอืเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของการประชุมทั้งปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นในวาระการประชุมอย่างเต็มที่

  ในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ ประธานกรรมการบรษัิท ซ่ึงท�าหน้าทีป่ระธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง ความคิด

เหน็ได้อย่างอสิระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้รหิารระดับสงูเข้าร่วมประชมุด้วยเพือ่ให้สารสนเทศรายละเอยีดข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพิม่

เติมในฐานะผูท่ี้เกีย่วข้อง รวมทัง้จะได้รบัทราบนโยบายโดยตรง เพือ่ให้สามารถน�าไปปฏบัิติอย่างมีประสิทธิภาพ  ท้ังน้ี ในการลงมติ

ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัให้ถอืมติของเสียงข้างมากโดยจะต้องมีกรรมการอยูล่งมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ

ทัง้หมด โดยให้กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่เสียง ส�าหรบักรรมการทีมี่ส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชมุและ/หรอืไม่ใช้สทิธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  

  กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส�าคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ หรือ

กรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องด�าเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่าง รวดเร็ว

และครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

  ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการ

ประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

  ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทแต่ละครัง้เลขานุการบรษัิทได้เข้าร่วมการประชมุด้วย โดยเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ

และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประชุม  และให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรอง

ความถูกต้อง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุม

ต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นซึ่ง

จะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชมุ นอกจากนี ้คณะกรรมการถอืเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุ

ระหว่างกนัเองตามความจ�าเป็น เพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วมด้วย ซึง่ได้จดั

ให้มีการประชมุระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2558  และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารทราบถึงผล

การประชุมแล้ว ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ปี 2558

คณะกรรมการ
บริษัท

(8 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(5 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร

(7 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

(3 ครั้ง)

คณะกรรมการ  
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

(2 ครั้ง)

คณะกรรมการ
กำากับดูแล

กิจการ

(1 ครั้ง)

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 8/8

2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ 8/8 7/7

3. นายชัชพล ประสพโชค 8/8 7/7 3/3

4. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส 8/8 7/7 1/1

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 8/8 5/5 3/3 2/2 1/1

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 8/8 5/5 3/3 2/2

7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา 8/8 5/5 2/2 1/1
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 • ค่าตอบแทน

  บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม  โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัท  

เปรียบเทียบกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกันและสภาวการณ์เศรษฐกิจ  รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส  

 • ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

  ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2558 เม่ือวนัที ่9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะ

กรรมการชดุย่อยต่างๆ โดยรายละเอยีดของค่าตอบแทนและเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทนปรากฏในเรือ่งค่าตอบแทนกรรมการและผู้

บริหาร 

 • ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

  บริษัทใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยเป็นอัตราที่

แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น  โดยจะพิจารณาตามหลัก

การและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ผลการด�าเนินงานของบริษัท ตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบ และผลงานของผู้

บรหิารแต่ละคน   ส�าหรบัการพจิารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารน้ัน บรษัิทจัดให้มีการประเมินผลงานของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบรหิารเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ใช้เป็นข้อมลูส�าหรบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการพจิารณาค่าตอบแทน

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ก่กรรมการผูเ้กีย่วข้องในระบบ

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มี

การปรบัปรงุการปฏบิติังานอย่างต่อเน่ือง (ดูประวติัการอบรมของกรรมการในหวัข้อ “คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร”) และใน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการใหม่ รวมถงึการจดัให้มีการแนะน�าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัให้แก่กรรมการใหม่โดยประธาน

กรรมการ หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย

 • การกำากับดูแลการการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  คณะกรรมการบรษิทัมีกลไกในการก�ากบัดูแลท่ีท�าให้สามารถควบคมุดูแลการจดัการและรบัผดิชอบการด�าเนินงานของบรษัิท

ย่อยและบรษัิทร่วม เพือ่ดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุของบรษัิท โดยมกีารส่งบุคคลเพือ่เป็นตัวแทนของบรษิทัไปเป็นกรรมการ 

และ/หรอื ผูบ้รหิาร ในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมตามสัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิทดังกล่าว  โดยคณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณา

อนุมัติการแต่งต้ังบุคคลท่ีจะเป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

รวมถงึอ�านาจ หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิาร  ท้ังน้ี หากเป็นการก�าหนดนโยบายทีส่�าคญัต่อการด�าเนินธุรกจิ

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการ

ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การด�าเนินงานของบริษัท

 • การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

  เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบรษัิททีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน รวมท้ังเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเก่ียวกับความเหมาะสมของการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน   บริษัทจึงได้ออก

ระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้ กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ  ดังนี้

1. กรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ต้องรกัษาความลบัและ/หรอืข้อมูลภายในของบรษัิท  ไม่น�าไปเปิดเผยหรอืแสวงหา

ประโยชน์แก่ตนเอง  หรอืเพือ่ประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม  รวมทัง้ต้องไม่ท�าการซ้ือขาย โอนหรอืรบัโอน หลัก

ทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท  และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือ

ข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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2. กรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนักงานในหน่วยงานทีไ่ด้รบัข้อมลูภายในของบรษัิทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน 

และจะต้องไม่ท�าการซ้ือขาย  โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาส

และงบการเงินประจ�าปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน 

  ทัง้นี ้ข้อก�าหนดดังกล่าวได้รวมความถงึคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท

ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�าหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

 • ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย  ส�าหรับรอบปีบัญชี 2558 เป็นเงินรวม 2,526,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการสอบบัญชี 2558

ค่าสอบบัญชีบริษัท 1,320,000

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 1,071,000

ค่าบริการอื่นๆ* 135,500

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2,526,500

     * ค่าบริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท 4 ท่าน) จ�านวนทั้งสิ้น 121 คน ซึ่งเป็นพนักงานประจ�าทั้งหมด 

โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน จำานวนพนักงาน

ขายและการตลาด (Sales & Marketing) 15

พัฒนาธุรกิจ (Business Development) 3

โครงการและวิศวกร (Project & Engineer) 5

บริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management) 7

บัญชี (Accounting) 8

การเงิน (Finance) 4

วางแผนการเงิน (Finance Planning) 1

จัดซื้อ (Procurement) 5

บริหารทั่วไปและเลขานุการ (Administration & Executive Secretary) 13

ทรัพยากรบุคคล 3

CSR&QM 2

โรงงาน CBG 19

โรงงาน PPP 36

 • ค่าตอบแทนพนักงาน    

  ในปี 2558 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงนิ 78.02 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรปูเงนิเดือน ค่านายหน้า ค่า

พาหนะ เงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม และอื่นๆ
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 • กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ และเมื่อ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว 

 • นโยบายการพัฒนาบุคลากร

  บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถอันจะท�าให้เกิดประโยชน์แก่

บรษิทัในการทีจ่ะมีบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ทีจ่ะสามารถสร้างผลงานให้กบับรษัิท โดยมแีผนการฝึกอบรมประจ�าปีท้ังภายในและ

ภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ 

  ทัง้นี ้บรษัิทได้จดักจิกรรมโครงการต่างๆ ให้กบัพนักงานเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการมส่ีวนในการท�ากิจกรรมร่วมกนัในหมู่พนักงาน

- โครงการกิจกรรมแบดมินตัน ปิงปอง เปตอง  ฟุตซอล หลังเลิกงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพ

จิตที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มด้วย

- โครงการส่งเสริมการท�างานเป็นทีม  โดยมีกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน เช่น 

กิจกรรมกีฬาและฉลองวันปีใหม่ เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารและกลุ่ม

พนักงานด้วยกัน

- โครงการกจิกรรมการบรจิาคโลหติ เพือ่ให้พนกังานมีจิตส�านึกเรือ่งการเสยีสละ และการให้ อนัจะเป็นรากฐานของการ

สร้างสังคมให้น่าอยู่

- กิจกรรมรดน�้าด�าหัววันสงกรานต์  บริษัทฯ จัดให้มีประเพณีรดน�้าด�าหัวในวันสงกรานต์ทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

- กจิกรรม CEO พบพนกังานใหม่  บริษัทฯ จดัให้ CEO ได้พบปะกบัพนกังานท่ีเพิง่เข้ามาท�างานใหม่ ทัง้นีเ้พือ่สร้างความ

รู้สึกที่ดีให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ และให้ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้บริหารที่ได้ให้ความส�าคัญกับพนักงาน

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558

บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

1. บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำากัด 
(“UAC HYDRO”) 

•  UAC HYDRO เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.997 ของทุนช�าระแล้ว
ของ UAC HYDRO (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกตุ นายชัชพล ประสพโชค 
และ นางสาวปรยีาพร ธนรฐัเศรษฐ์  ถอืหุน้รวมกนัร้อยละ 0.006 และบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ�ากดั 
(มหาชน) ถอืหุน้ร้อยละ 49.997)  และ UAC HYDRO มีกรรมการร่วมกบับรษัิท คอื นายกติติ 
ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และนายชัชพล ประสพโชค

2. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำากัด 
(“บางจากไบโอฟูเอล”)

•  บางจากไบโอฟูเอลเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 ของจ�านวนหุ้นท่ี
จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบางจากไบโอฟูเอล และบางจากไบโอฟูเอล มีกรรมการร่วมกับ
บริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ และ นายชัชพล ประสพโชค

3. บริษัท ไฮโดรเท็ค จำากัด (มหาชน) 
(“HYDRO”)

•  HYDRO เป็นผูร่้วมลงทุนในบรษัิทย่อยของบรษิทั (UAC HYDRO) ร่วมกบับรษัิท โดยถอืหุน้
ใน UAC HYDRO ร้อยละ 49.997 ของทุนช�าระแล้วของ UAC HYDRO และมีตัวแทนด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการใน UAC HYDRO 2 ท่าน ได้แก่ นายสลิบ สูงสว่าง และนายพิชัย คล่อง
พิทักษ์

4. บรษัิท เค แอนด์ เอน็ คอมเมอร์เชยีล 
จำากดั (“K&N”)

•  บรษัิทท่ีเกีย่วข้อง โดยนางนริมล ชวีะเกตุ ภรรยาของนายกติติ ชวีะเกตุ เป็นกรรมการผูมี้อ�านาจ
ใน K&N

•  นางนิรมล ชีวะเกตุ ถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 35
•  นางสาวนลิรตัน์ จารมุโนภาส (น้องสาวของนางนริมล ชีวะเกตุ) กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อ

หุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน K&N  ร้อยละ 10

5. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที 
เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

•  UAC&TPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.0099 ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ UAC&TPT (ผูบ้รหิารของบรษัิท ได้แก่ นางสาวนลิรตัน์  จารมุโน
ภาส และ นายชชัพล ประสพโชค ถอืหุน้รวมกนัร้อยละ 0.0001)  และ UAC&TPT มีกรรมการ
ร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพ
โชค

6. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จำากัด •  เซบิก๊าซ ยเูอซ ีเป็นบรษัิทร่วมของบรษัิท โดยบรษัิทถอืหุน้ผ่าน บรษัิท ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั 
ร้อยละ 49.00 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของเซบก๊ิาซ ยเูอซี และ เซบิก๊าซ ยเูอซี  
มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค

   หมายเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995

7.  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด •  UAC ENERGY เป็นบรษัิทย่อยของบรษิทั โดยบรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 99.9995 ของจ�านวนหุน้ท่ี
ช�าระแล้วท้ังหมดของ UAC ENERGY (ผูบ้รหิารของบรษัิท ได้แก่ นายกติติ  ชวีะเกตุ  นางสาว
นลิรตัน์  จารมุโนภาส และ นายชชัพล ประสพโชค ถอืหุน้รวมกนัร้อยละ 0.0005)  และ UAC 
ENERGY มีกรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายกติติ ชวีะเกตุ นางสาวนลิรตัน์  จารมุโนภาส และ 
นายชัชพล ประสพโชค

8. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาว
เวอร์ จำากัด

•  SERP เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9976 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระ
แล้วทั้งหมดของ SERP (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่  นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส  และ นาย
ชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0024)  และ SERP มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ 
นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค

9. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ 
แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด

•  UAPC เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท โดยบรษัิทถอืหุน้ร้อยละ 99.9998 ของจ�านวนหุน้ทีช่�าระแล้ว
ทัง้หมดของ UAPC (ผูบ้รหิารของบรษัิท ได้แก่  นายกติติ  ชวีะเกตุ  นางสาวนิลรตัน์  จารมุโน
ภาส และ นายชชัพล ประสพโชค  ถอืหุน้รวมกนัร้อยละ 0.0002)  และ UAPC มีกรรมการร่วม
กบับรษัิท คือ นายกติติ  ชวีะเกตุ  นางสาวนลิรตัน์  จารมุโนภาส  และ  นายชชัพล ประสพโชค  

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

10.  นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ •  นางสาวชวษิศา ชวีะเกตุ เป็นบตุรสาวของนายกติติ ชวีะเกตุ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน
บรษิทั อกีท้ังเป็นถอืหุน้รายใหญ่ในบรษัิท โดย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ถอืหุน้ในบรษิทัร้อย
ละ 47.17 ของจ�านวนหุน้ท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษัิท   นางสาวชวษิศา ชีวะเกตุ ถอืหุน้
ในบรษัิท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ถอืหุน้ในบรษัิทร้อยละ 3.96 ของจ�านวนหุน้ท่ีจ�าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท

11.  ห้างหุ้นส่วนจำากัดเทพประทานพร 
วัสดุภัณฑ์

•  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั โดยนายปรชัญา ทองแท่งไทย เป็นหุน้ส่วนผูจั้ดการในห้างหุน้ส่วนจ�ากดั 
เทพประทานพร วสัดุภณัฑ์ และ เป็นกรรมการผูมี้อ�านาจในUAC&TPT ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของ
บริษัท 

•  นายปรัชญา ทองแท่งไทย เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และถือหุ้นในบริษัท ทีพีที เทพประทานพร 
จ�ากดั ร้อยละ 7.1429 ทัง้นี ้บรษัิท ทพีทีี เทพประทานพร จ�ากดั เป็นผูถ้อืหุน้ UAC&TPT  โดย
ถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UAC&TPT  

12.  ห้างหุ้นส่วนจำากัด ภักดีแผ่นดิน
ขอนแก่น

•  กจิการทีเ่ก่ียวข้องกนั โดยนายเฮง ทองแท่งไทย เป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการในห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ภกัดี
แผ่นดินขอนแก่น และ เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจในUAC&TPT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

•  นายเฮง ทองแท่งไทย ถือหุ้นในบริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ�ากัด ร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัท ที
พีที เทพประทานพร จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใน UAC&TPT  โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  UAC&TPT

13.  บรษัิท ทีพีท ีเทพประทานพร จำากดั •  กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยนายเฮง ทองแท่งไทย นายปรัชญา ทองแท่งไทย และ นายอรรณพ 
กลิ่นทอง เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจในบริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ�ากัด และ UAC&TPT 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

•  นายเฮง ทองแท่งไทย ถอืหุน้ในบรษัิท ทพีที ีเทพประทานพร จ�ากดั ร้อยละ 40  ท้ังนี ้บรษัิท ที
พีที เทพประทานพร จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใน UAC&TPT  โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  UAC&TPT

14.  ห้างหุ้นส่วนจำากัด มหาเทวพรหม 
เทพประทานพรคอนกรีต

•  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยนายเฮง ทองแท่งไทย เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
มหาเทวพรหม เทพประทานพรคอนกรตี และ เป็นกรรมการผูมี้อ�านาจในUAC&TPT ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท

•  นายเฮง ทองแท่งไทย  ถอืหุน้ในบรษิทั ทพีที ีเทพประทานพร จ�ากัด ร้อยละ 40  ทัง้น้ี บรษัิท ที
พีที เทพประทานพร จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใน UAC&TPT  โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  UAC&TPT

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ

2558

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน
(ล้านบาท) 

ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

1.  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำากัด 
(UAC HYDRO) ประกอบธรุกจิ
ผลิตและจำาหน่ายนำ้าประปา 
รวมทั้งจำาหน่ายและติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เงินลงทุนในบริษัท 4.98 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ ้นร้อยละ 
49.997%

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ

2558

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน
(ล้านบาท) 

ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

2. บรษัิท บางจากไบโอฟเูอล จำากดั 

(บางจากไบโอ ฟูเอล) ประกอบ

ธุรกิจผลิต จำาหน่าย ไบโอดีเซล

ซือ้สินค้า : บรษิทัซ้ือผลติภณัฑ์กลเีซ
อรีน เพื่อส่งออกไปจ�าหน่ายในต่าง
ประเทศ  โดยการซ้ือสินค้าดังกล่าว 
เป็นการด�าเนนิการตามธุรกจิปกติและ
เป็นการซื้อตามราคาตลาด

รายได้จากการขาย : 

ยอดคงค้าง
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

25.64

3.23

0.46
1.77

การท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกจิ
ปกติท่ีมีเงือ่นไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยท่ี
ราคาซื้อสินค้าเป็นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมี
ความเห็นว่ารายการซ้ือสินค้าดังกล่าวเป็น
ไปตามลักษณะการค้าโดยปกติท่ัวไปของ
บริษัท และมีความสมเหตุสมผล

3. บรษัิท ไฮโดรเท็ค จำากดั (มหาชน) 

(HYDRO) ประกอบธุรกิจรับ

ก่อสร้างและรับบริหารจัดการ

ด้านงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รายได้จากการขาย
บรษัิทมรีายได้จากงานบรกิารตามราคา
ตลาด เช่นเดียวกบัลกูค้ารายอืน่ท่ัวไป 

0.35 การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนิน
ธุรกจิปกติของบรษัิท โดยมีเง่ือนไขทางการ
ค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 
มีความเหน็ว่า  เป็นรายการทางการค้าปกติ
ทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล

4. บจก. เค แอนด์ เอน็ คอมเมอร์เชยี

ล (K&N) ประกอบธรุกจิจำาหน่าย

ปลีกผ้าและตัดเย็บยูนิฟอร์ม

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร : บรษัิทซ้ือชดุ
ยนูฟิอร์มของ  K&N เพือ่ใช้ในกจิการ  
โดยมีการเทียบเคียงกับราคาตลาด

0.17 การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนิน
ธุรกจิปกติของบรษัิท โดยมีเง่ือนไขทางการ
ค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 
มีความเหน็ว่า  เป็นรายการทางการค้าปกติ
ทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล

5. บริ ษัท  ยู เอ ซี  แอนด ์  ที พีที  

เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

 ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตก๊าซ

ชีวภาพ

เงินลงทุนในบริษัท

รายได้อื่น : บริษัทมีรายได้ค่าบริหาร
กิจการ และค่าบริการอื่นๆ เช่นค่า
ไฟฟ้า,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าท�าความ
สะอาด, ฯลฯ ตามสัญญา

ยอดคงค้าง
ดอกเบี้ยค้างรับ และ ลูกหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะสั้น : 

49.81

2.78

1.60

60.00

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ ้นร้อยละ 
50.0099%
บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวม
ถึงการให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้
แก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าบริหารจาก 
จ�านวนบุคคลากรและสัดส่วนเวลาที่ใช้ใน
การท�างานของ UAC &TPT และค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าการให้บรกิาร
ดังกล่าว เป็นการสมควร เกิดประโยชน์ต่อ
บรษัิทในการติดต่อประสานงานกบับรษัิท
ย่อย และอัตราการคิดค่าบริการมีความ
เหมาะสม 
บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะส้ันเพื่อใช้ลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ  โดยมี
การเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ

2558

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน
(ล้านบาท) 

ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

6. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จำากัด รายได้อื่น : บริษัทมีรายได้ค่าบริหาร
กิจการ และค่าบริการอื่นๆ เช่นค่า
ไฟฟ้า,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าท�าความ
สะอาด, ฯลฯ ตามสัญญา 

ยอดคงค้าง
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรพัย์ถาวร

ค่าจ้างผู้รับเหมา(สินทรัพย์ถาวร)
สัญญาจ้างเหมางานออกแบบ,จัดหา, 
ก่อสร้าง และติดต้ัง (EPC CON-
TRACT) โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ 
(แม่แตง2)
ให้แก่บริษัท โดยมีก�าหนดราคาขาย
และให้บริการตามราคาตลาด เช่น
เดียวกบัการขายและให้บรกิารแก่ลกูค้า
รายอื่นทั่วไป

1.75

0.99

12.28

บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวม
ถึงการให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้
แก่บรษัิทย่อย โดยคิดอตัราค่าบรหิารจากจ�า
นวนบคุคลากรและสัดส่วนเวลาท่ีใช้ในการ
ท�างานของ UAC &TPT และค่าใช้จ่ายเฉลีย่
ของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าการให้บรกิาร
ดังกล่าว เป็นการสมควร เกิดประโยชน์ต่อ
บรษัิทในการติดต่อประสานงานกบับรษัิท
ย่อย และอัตราการคิดค่าบริการมีความ
เหมาะสม 

การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนิน
ธุรกจิปกติของบรษัิท โดยมีเง่ือนไขทางการ
ค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 
มีความเหน็ว่า  เป็นรายการทางการค้าปกติ
ทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล

7. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด เงินลงทุนในบริษัท

รายได้อื่น : บริษัทมีรายได้ค่าบริหาร
กิจการ และค่าบริการอื่นๆ เช่นค่า
ไฟฟ้า,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าท�าความ
สะอาด, ฯลฯ ตามสัญญา 

ยอดคงค้าง
ลูกหนี้อื่น

70.00

0.21

0.03

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ ้นร้อยละ 
99.9995%
บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวม
ถึงการให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้
แก่บรษัิทย่อย โดยคิดอตัราค่าบรหิารจากจ�า
นวนบคุคลากรและสัดส่วนเวลาท่ีใช้ในการ
ท�างานของ UAC &TPT และค่าใช้จ่ายเฉลีย่
ของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าการให้บรกิาร
ดังกล่าว เป็นการสมควร เกิดประโยชน์ต่อ
บรษัิทในการติดต่อประสานงานกบับรษัิท
ย่อย และอัตราการคิดค่าบริการมีความ
เหมาะสม

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ

2558

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน
(ล้านบาท) 

ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

8. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ  

พาวเวอร์ จำากัด
รายได้อื่น : บริษัทมีรายได้ค่าบริหาร
กิจการ และค่าบริการอื่นๆ เช่นค่า
ไฟฟ้า,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าท�าความ
สะอาด, ฯลฯ ตามสัญญา 

ยอดคงค้าง
ลูกหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะสั้น

0.30

-

5.00

บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวม
ถึงการให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้
แก่บรษัิทย่อย โดยคิดอตัราค่าบรหิารจากจ�า
นวนบคุคลากรและสัดส่วนเวลาท่ีใช้ในการ
ท�างานของ UAC &TPT และค่าใช้จ่ายเฉลีย่
ของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าการให้บรกิาร
ดังกล่าว เป็นการสมควร เกิดประโยชน์ต่อ
บรษัิทในการติดต่อประสานงานกบับรษัิท
ย่อย และอัตราการคิดค่าบริการมีความ
เหมาะสม
บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะส้ันเพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน มีการเรียกเก็บดอกเบ้ียใน
อัตราที่เหมาะสม

9. บรษัิท ยเูอซี แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ 

แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด
เงินลงทุนในบริษัท

ซือ้สนิค้า : บรษิทัซือ้สินค้าเพือ่ด�าเนนิ
การตามธุรกิจปกติและเป็นการซื้อ
ตามราคาตลาด

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร : ค่าธรรมเนยีม

รายได้ :
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น : บริษัทมีรายได้ค่าบริหาร
กิจการ และค่าบริการอื่นๆ เช่นค่า
ไฟฟ้า,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าท�าความ
สะอาด  ตามสัญญา 

ยอดคงค้าง
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

180.00

0.02

0.02

2.75
0.30
0.05

0.02

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ ้นร้อยละ 
99.9998%

การท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกจิ
ปกติท่ีมีเงือ่นไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยท่ี
ราคาซื้อสินค้าเป็นไปตามราคาตลาด

บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวม
ถึงการให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้
แก่บรษัิทย่อย โดยคิดอตัราค่าบรหิารจากจ�า
นวนบคุคลากรและสัดส่วนเวลาท่ีใช้ในการ
ท�างานของ UAC &TPT และค่าใช้จ่ายเฉลีย่
ของงานบริการต่าง ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าการให้บรกิาร
ดังกล่าว เป็นการสมควร เกิดประโยชน์ต่อ
บรษัิทในการติดต่อประสานงานกบับรษัิท
ย่อย และอัตราการคิดค่าบริการมีความ
เหมาะสม

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ

2558

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน
(ล้านบาท) 

ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

 10. นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ ค่าเช่าคลงัสนิค้า : บรษัิทจ่ายค่าเช่าคลงั
สินค้าเพื่อใช้เป็นท่ีเก็บสารเคมี และ
อปุกรณ์เพือ่รอการขาย และส่งมอบให้
แก่ลูกค้า พื้นที่เช่า 2,200 ตารางเมตร 
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2558 
อัตราค่าเช่า ตารางเมตรละ 60 บาท
ต่อเดือน หรือคิดเป็นค่าเช่าจ�านวน 
132,000 บาทต่อเดือน (บริษัทรับผิด
ชอบในการเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ี
จ่ายร้อยละ 5 ของค่าเช่าแต่ละเดือน 
คิดเป็นค่าเช่ารวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย เท่ากบั 138,947.37 บาทต่อเดอืน) 
ยอดคงค้าง
ค่าเช่าคลังสินค้าค้างจ่าย

1.67

-

บรษัิทมีความจ�าเป็นในการจดัหาพืน้ทีเ่พือ่
จัดเก็บสินค้า เนื่องจากการขยายตัวของ
ธุรกิจ โดยการท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไข และข้อตกลง ตามปกติโดยท่ัวไป  
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า การท�า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
มีอัตราค่าเช่าท่ีถูกกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาด

11. ห้างหุ้นส่วนจำากัดเทพประทาน

พร วัสดุภัณฑ์
ค่าวัสดุก่อสร้าง : บริษัท ยูเอซี แอนด์ 
ทพีที ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั จ่ายค่าเสาเข็ม 
คอร.เสรมิเหลก็เพือ่เป็นฐานรากท่ีดิน
ที่ตั้งโรงงาน]

0.27 การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนิน
ธุรกจิปกติของบรษัิท โดยมีเง่ือนไขทางการ
ค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 
มีความเห็นว่า เป็นรายการทางการค้าปกติ
ทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล 

12. ห้างหุ้นส่วนจำากัด ภักดีแผ่นดิน

ขอนแก่น
ค่าวัสดุก่อสร้าง : บริษัท ยูเอซี แอนด์ 
ทีพทีี เอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั จ่ายค่าหนิคลกุ
เพื่อปรับที่ดินที่ตั้งโรงงาน
ยอดคงค้าง
เจ้าหนี้การค้า

0.01

0.004

การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนิน
ธุรกจิปกติของบรษัิท โดยมีเง่ือนไขทางการ
ค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 
มีความเห็นว่า เป็นรายการทางการค้าปกติ
ทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล

 13. บริษัท ทีพีที เทพประทานพร 

จำากัด
ค่าจ้างผู้รับเหมา(สินทรัพย์ถาวร)

ยอดคงค้าง : 
เจ้าหนี้อื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น : 

0.75

0.60

60.00

การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนิน
ธุรกจิปกติของบรษัิท โดยมีเง่ือนไขทางการ
ค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 
มีความเห็นว่า เป็นรายการทางการค้าปกติ
ทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล
เงินกู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัท ยูเอซี แอนด์ ที
พีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
เพือ่ใช้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้จากก๊าซ
ชวีภาพ  โดยมกีารเรยีกเกบ็ดอกเบีย้ในอตัรา
ที่เหมาะสม
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ

2558

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน
(ล้านบาท) 

ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน

14. ห้างหุ้นส่วนจำากดั มหาเทวพรหม 

เทพประทานพรคอนกรีต
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : เรียกเก็บค่า
ไฟฟ้าส�าหรับหน่วยงานก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ จ.ขอนแก่น

0.21 การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนิน
ธุรกจิปกติของบรษัิท โดยมีเง่ือนไขทางการ
ค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 
มีความเห็นว่า เป็นรายการทางการค้าปกติ
ทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล

 

 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

บรษัิทมีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความโปร่งใส เท่ียง

ธรรม และเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�า

รายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของรายการนัน้ ๆ โดยพจิารณาจากเง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้า

ปกติในราคาตลาด ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบได้กบัราคาท่ีเกดิขึน้กบับคุคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญใน

การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้บุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 

ส�านกักฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอสิระจากบรษัิท ท�าการประเมนิและให้ความเหน็เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการตรวจ

สอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนีม้กีารก�าหนดมาตรการไม่ให้ผูบ้รหิาร หรอืผูมี้ส่วนได้เสยีสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนมัุติรายการทีต่นเองมีส่วนได้

เสียท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบรษัิทจะต้องดูแลให้บรษัิทปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และข้อบงัคับ ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏบัิติ

ตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกนั รวมทัง้การเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ

เงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการท�ารายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เช่น รายการซื้อขายสินค้า และรายการเช่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็น

รายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปกติหรอืสนบัสนนุธุรกจิปกติของบรษัิท รายการระหว่างกนัดังกล่าวจะเกดิข้ึนตามความจ�าเป็นและเพือ่ประสทิธิภาพในการด�าเนนิธุรกจิ

ของบรษัิท โดยมีการก�าหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกนัอย่างชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดทีเ่หมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้

เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะพิจารณาตรวจ

สอบการปฏบัิติตามหลกัเกณฑ์ และให้ความเหน็ถงึความสมเหตุสมผลต่อรายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการธุรกจิปกติหรอืสนับสนุนธุรกจิ

ปกติที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส  
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ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

บรษัิทประกอบธุรกจิน�าเข้า จ�าหน่าย สารเคมีและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาติ โรง

กลั่นน�้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตน�้ามันหล่อลื่น  โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์โรงไฟฟ้าการจ�าหน่าย

ให้บริการรับเหมาและติดต้ังระบบสาธารณูปโภค การให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้ค�าแนะน�าด้านการตลาดการลงทุนโครงการด้านพลังงาน

ทดแทนและพลงังานทางเลอืกเป็นต้น และในส่วนของบรษัิทย่อย ประกอบธุรกจิ 1) รบัจ้างผลติน�า้ประปา เพือ่ใช้ในอตุสาหกรรม และใช้ในการ
บริโภค รวมท้ังจ�าหน่ายและติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 2) ผลิตและจ�าหน่ายก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าการขนส่งคมนาคม
และอุตสาหกรรมทั่วไป (ยังไม่มีรายได้) 3) ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานทดแทน และ 4) ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ 
ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชั่นและลาเท็กซ์โพลิเมอร์(บริษัทซื้อและได้รับโอนกิจการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)

งบการเงินรวม ในปี 2558 รายได้ประมาณร้อยละ 58.21 ของรายได้รวมมาจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy and Petroleum รองมาเป็น
สินค้าในกลุ่มผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชั่นและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 16.28 ,ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) มีสัดส่วนร้อยละ 9.68 และรายได้จากให้บริการ ,ผลิตภัณฑ์อื่น และด้านพลังงาน ซึ่งมีสัดส่วนการขายใกล้เคียง
กันท่ีร้อยละ 2.25 -3.90 ของรายได้รวม รายได้อื่นๆ ร้อยละ 1.22 การรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งผลก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นร้อยละ 
5.13 ของรายได้รวม 

ส�าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558 บริษัทมีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี จ�านวน 86.75 ล้านบาท เพิ่มข้ึน จากปี 2557 ร้อยละ 6.52 
สาเหตุมาจากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพิ่มเป็น ร้อยละ 20.80 เม่ือเทียบกับปีก่อน ทั้งน้ีบริษัท ยังมีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.57 จากปีก่อน รายได้อื่นๆ ลดลงร้อยละ 2.46 

งบการเงินรวมปี 2558 บรษัิทมีก�าไรเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี จ�านวน 94.00 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปี 2557 เป็นร้อยละ 84.15 เนือ่งจากบรษัิท
มีรายได้จากการขายและบรกิารเพิม่ขึน้ร้อยละ 45.71 , ก�าไรขัน้ต้นทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 116.23 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน การเพิม่ขึน้ประกอบด้วย การเพิม่
จากบรษัิทใหญ่ และจาก บรษิทัย่อย คอื บรษัิท ยเูอซี แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ จ�ากดั ,บรษัิท ยเูอซ ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั ส�าหรบัค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารและต้นทุนทางการเงิน ปี 2557 และ 2558 เป็นร้อยละ 15.00 และ 17.21 ของรายได้จากการขายและบริการ 

ผลการดำาเนินงาน (เฉพาะกิจการ)
 รายได้จากการขาย        

 (หน่วย :ล้านบาท)

ประเภทของรายได้
2556 2557 2558

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ       

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
และปิโตรเลียม (Energy and Petroleum)  517.41  55.95  675.09  61.87  898.91  69.52 

2.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)  197.06  21.31  178.31  16.34  149.56  11.57 

3.  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ1/  64.54  6.98  45.85  4.20  34.72  2.69 

4.  การให้บริการ 2/  124.54  13.47  65.09  5.96  51.53  3.99 

6.  ด้านพลังงาน (Energy)  0.30  0.03  18.73  1.72  52.83  4.09 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม  903.85  97.73  983.07  90.09  1,187.55  91.84 

รายได้อื่น 3/  12.54  1.36  21.17  1.94  23.53  1.82 

รายได้เงินปันผลรับ  8.44  0.91  86.98  7.97  81.96  6.34 

 รวมรายได้ทั้งสิ้น  924.83  100.00  1,091.22  100.00  1,293.04  100.00 
หมายเหตุ :
1/ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการส่งออกสินค้าประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ
2/ รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง รวมถึงการบริการปรึกษาต่างๆ

3/ รายได้อื่น ได้แก่ ค่านายหน้าขายสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ และอื่นๆ

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ มีจ�านวน 1,187.55 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 204.49 ล้านบาท อันเนื่องจาก

การการเพิ่มขึ้นในส่วนของยอดขาย ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy and Petroleum เพิ่มข้ึนจ�านวน 223.82 ล้านบาท ซ่ึงเป็นส่วนของสารเร่ง

ปฏกิริยิาและเคมีภณัฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม ส�าหรบัผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรม ,การให้บรกิาร และกลุม่ผลติภณัฑ์อืน่ ลด

ลง จ�านวน 28.75 , 13.56 และ11.13 ล้านบาทตามล�าดับ ทั้งนี้เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันกันอย่างสูงในกลุ่มอุตสาหกรรม ในปี 2558 โรงงาน

ผลิตก๊าชชีวภาพอัดรับรู้รายได้ 2.42 ล้านบาท โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรับรู้รายได้ 51.53 ล้านบาท ทั้งนี้โรงงานทั้งสองแห่ง ยังไม่ได้

ผลิตเต็มก�าลังการผลิต

และในส่วนของรายได้อืน่ ลดลง จากปีก่อนจ�านวน 2.66 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้เงินปันผลรบั 81.96 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 5.02 

ล้านบาท และอื่นๆ เพิ่มข้ึน 2.37 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้รวมของกิจการในปี 2558 มีจ�านวน 1,293.04 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มข้ึน จากปี 2557 เป็น

จ�านวน 201.82 ล้านบาท

 ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายปี 2557-2558 มีจ�านวน 866.93 ล้านบาท และ 1,006.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.19 และ 84.77 ของรายได้จาก

การขายและบรกิาร ตามล�าดบั สดัส่วนต้นทุนขายเป็นไปตามการเพิม่ข้ึนของยอดขายในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้อตัราก�าไรขัน้ต้นในปี 2558 

เท่ากับร้อยละ 15.23 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีเท่ากับร้อยละ 11.81

 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2557-2558 มีจ�านวน 144.72 ล้านบาท และ 197.64 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและ

บริการเท่ากับร้อยละ 14.72 และ 16.64 ตามล�าดับ 

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2557-2558 จ�านวน 31.95 ล้านบาท และ 40.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.25 และ 3.44 ของ

รายได้จากการขายและบริการตามล�าดับ 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ในปี 2557-2558 มีจ�านวน 87.77 ล้านบาท และ 124.21 ล้านบาท และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 8.93 และ 10.46 

ของรายได้จาการขายและบรกิารตามล�าดับ การเพิม่ข้ึนของค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 41.53 ของรายได้จากการขายและบรกิาร ซึง่ค่า

ใช้จ่ายในการบรหิารในปี 2558 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนบรหิารส�านกังาน ค่าใช้จ่ายผูบ้รหิาร และค่าใช้จ่ายกรรมการอสิระ ทีมี่สัดส่วน

เปรียบเทียบรายได้ระหว่างปี
  
 

 
 

ในปี 2558 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร มีจ ำนวน 1,187.55 ล้ำนบำทเพิ่มขึ นจำกปี 2557 จ ำนวน 
204.49 ล้ำนบำท อันเนื่องจำกกำรกำรเพิ่มขึ นในส่วนของยอดขำย ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy and Petroleum 
เพิ่มขึ นจ ำนวน 223.82 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นส่วนของสำรเร่งปฏิกิริยำและเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมปิโตรเลียม  
ส ำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรม ,กำรให้บริกำร และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ลดลง จ ำนวน 28.75  , 13.56 และ11.13  
ล้ำนบำทตำมล ำดับ ทั งนี เนื่องจำกตลำดมีกำรแข่งขันกันอย่ำงสูงในกลุ่มอุตสำหกรรม ในปี 2558 โรงงำนผลิตก๊ำช
ชีวภำพอัดรับรู้รำยได้ 2.42 ล้ำนบำท  โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรับรู้รำยได้ 51.53 ล้ำนบำท ทั งนี โรงงำนทั งสอง
แห่ง ยังไม่ได้ผลิตเต็มก ำลังกำรผลิต 

และในส่วนของรำยได้อ่ืน ลดลง จำกปีก่อนจ ำนวน 2.66  ล้ำนบำท ประกอบด้วย รำยได้เงินปันผลรับ 81.96 ล้ำน
บำทลดลงจำกปีก่อน 5.02  ล้ำนบำท และอื่นๆ เพิ่มขึ น 2.37 ล้ำนบำท ส่งผลให้รำยได้รวมของกิจกำรในปี 2558 มี
จ ำนวน 1,293.04  ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ น จำกปี 2557  เป็นจ ำนวน 201.82 ล้ำนบำท 

ต้นทุนขำย 

ต้นทุนขำยปี 2557-2558 มีจ ำนวน 866.93 ล้ำนบำท และ 1,006.75 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.19  และ 
84.77  ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดับ สัดส่วนต้นทุนขำยเป็นไปตำมกำรเพิ่มขึ นของยอดขำยในช่วง
ดังกล่ำว   ส่งผลให้อัตรำก ำไรขั นต้นในปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 15.23 เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีเท่ำกับร้อยละ 
11.81 

ค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำใช้จ่ำยรวมของบริษัทในปี 2557-2558 มีจ ำนวน 144.72 ล้ำนบำท และ 197.64 ล้ำนบำทคิดเป็นสัดส่วนต่อ
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเท่ำกับร้อยละ 14.72 และ 16.64 ตำมล ำดับ  

1. ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง
กับพลังงำน

และ
ปิโตรเลียม  

2.  ผลิตภัณ
ฑ์ในกลุ่ม

อุตสำหกรรม  

3.  ผลิตภัณ
ฑ์จำกกำร
ผลิต

(Manufa

ctoring) 

4.  ผลิตภัณ
ฑ์อื่นๆ1/ 

5..  กำร
ให้บริกำร 2/ 

6.  พลังงำน 
(Energy) 

7. รำยได้อื่น
3/ 

8.ส่วนแบ่งผล
ก ำไรจำกเงิน
ลงทุนใน
บริษัทร่วม 

            รวม
รำยได้ทั งสิ น 

ปี 2556 517.41  197.06    64.54  198.62  0.30  12.22  77.75  1,067.9 

ปี 2557 675.09  178.31    45.85  73.98  19.39  18.95  62.13  1,073.7 

ปี 2558 898.91  149.56  251.39  34.72  51.53  60.26  18.79  79.19  1,544.3 
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เปรียบเทียบรำยได้ระหว่ำงปี 
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เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นร้อยละ 41.75 ซ่ึงส่วนใหญ่อันเนื่องมาจากการ การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าที่

ปรึกษาทางการเงิน และค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงมีสัดส่วนเป็นร้อย 22.83 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีค่า

ใช้จ่ายในการบริหารของโรงงานท้ังสองแห่งมีจ�านวน 21.10 ล้านบาท ซ่ึงโรงงานแห่งหน่ึงมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่มี

สัดส่วนเป็นร้อย 6.46 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 

ต้นทุนทางการเงินส�าหรบัปี 2557-2558 มีจ�านวน 25.00 ล้านบาท และ 32.56 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.54 และ 2.74 ของ

รายได้จากการขายและบรกิาร ตามล�าดับ โดยต้นทนุทางการเงนิทีเ่พิม่ข้ึน 7.56 ล้านบาทนัน้เป็นต้นทนุจากการกูย้มืเพือ่เป็นทนุหมุนเวยีน

ในกิจการ

 กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

บริษัทมีก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ในปี 2557-2558 เท่ากับ 104.57 ล้านบาท และ 121.23 ล้านบาท เพิ่มข้ึนเป็น

จ�านวน 16.65 ล้านบาท 

 กำาไรสุทธิ

ก�าไรสุทธิของบรษัิทในปี 2557-2558 มีจ�านวน 81.44 ล้านบาท และ 86.75 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจ�านวน 5.31 ล้านบาท และคดิเป็นอตัรา

ก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 8.28 และ ร้อยละ 7.31 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ตามล�าดับ

หากพิจารณาจากงบการเงินรวมในปี 2557-2558 บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 51.04 ล้านบาท และ 94.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไร

สทุธิเท่ากบัร้อยละ 5.14 และร้อยละ 6.50 ของรายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร ตามล�าดับซ่ึงมีผลมาจากก�าไรข้ันต้นท่ีเพิม่ข้ึน จากการ

ด�าเนินงานบรัษัท และ บริษัทย่อย

 ส่วนแบ่งผลกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ในงบการเงินรวม)

ในปี 2557-2558 บรษัิทมีส่วนแบ่งผลก�าไร(ขาดทุน)รวม จากเงินลงทุนในบรษัิท บางจากไบโอฟเูอล จ�ากดัและบรษัิท เซบก๊ิาซ ยเูอซี 

จ�ากัด ซึ่งบริษัทได้รับรู้ผลก�าไร(ขาดทุน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจ�านวน 62.13 ล้านบาท และ 79.19 ล้านบาท ตามล�าดับ

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน 1,894.73 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 จ�านวน 350.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.69 โดยมีสาเหตุดังนี้ 

• สินทรพัย์หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 104.59 ล้านบาท หรอืร้อยละ 26.08 ส่วนใหญ่มาจาก เงินให้กูย้มืระยะสัน้ให้กบับรษัิทย่อย จ�านวน 

65.00 ล้านบาท สินค้าคงเหลอืเพิม่ขึน้ 27.97 ล้านบาท เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 49.11 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้า

และลูกหนี้อื่นลดลงจ�านวน 33.29 ล้านบาท ส่วน เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้ารวมลดลงจ�านวน 4.20 ล้านบาท

• ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า 
ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ลูกหนี้ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 98.05  77.96 79.91  70.79 

ลูกหนี้เกินก�าหนดช�าระ ;-     

- น้อยกว่า 3 เดือน 22.05  17.53 27.76  24.59 

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1.01  0.81 0.62  0.55 

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2.33  1.85 1.37  1.21 

- มากกว่า 12 เดือน 2.33  1.86 3.22  2.85 

รวม 125.78  100.00 112.88  100.00 
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลูกหน้ีการค้าจ�านวน 112.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�านวน 12.90 ล้านบาท โดยภาพ

รวมของ ปี 2558 ลกูหน้ีการค้ามสัีดส่วนเป็นร้อยละ 5.96 ของสนิทรพัย์รวม ลดลงจากปี 2557 ทีสั่ดส่วนเป็นร้อยละ 8.14 และ

มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ในปี 2558 เท่ากับ 36.17 วัน ลดลงจากปี 2557 ที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 44.56 วัน 

• สินค้าคงเหลือ

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 สินค้าคงเหลอืมีจ�านวน 159.38 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 จ�านวน 27.96 ล้านบาท ซ่ึงส่วน

ใหญ่ มาจากการการเพิม่ขึน้ของสินค้าส�าเรจ็รปูจ�านวน 18.98 ล้านบาท และส่วนของสินค้าระหว่างทางจ�านวน 8.65 ล้านบาท 

และวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่ม 0.33 ล้านบาท ทั้งนี้ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2558 เท่ากับ 45.46 วัน ลดลงจากปี 2557 ที่มี

ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 48.20 วัน

  การต้ังส�ารองค่าเผือ่สินค้าส�าเรจ็รปูเส่ือมสภาพบรษัิทได้ก�าหนดนโยบายเม่ือสนิค้าไม่หมุนเวยีนเป็นเวลานาน และเม่ือน�า

ส่งสินค้าตรวจสอบสภาพ / คณุสมบติัต่างๆ ไม่ผ่านตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด บรษัิทกจ็ะท�าการต้ังส�ารองค่าเผือ่สินค้าส�าเรจ็รปู

เสื่อมสภาพรายละเอียดสินค้าคงเหลือมีดังนี้

ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

 สินค้าส�าเร็จรูป 117.65  89.52 136.63  85.73 

 วัสดุสิ้นเปลือง 1.64  1.25 1.98  1.24 

 สินค้าระหว่างทาง 12.90  9.81 21.55  13.52 

รวม 132.19  100.59 160.16  100.49 

 หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าส�าเร็จรูป -0.78 - 0.59 -0.78 - 0.49 

สุทธิ 131.42  100.00 159.38  100.00 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 245.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.50 ของสินทรัพย์รวม ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนใน

ส่วนของเงินลงทนุในบรษัิทย่อย เพิม่ขึน้ 208.80 ล้านบาท ทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์เพิม่ข้ึน จ�านวน 25.36 ล้านบาท สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มข้ึน 5.91 ล้านบาท ในส่วนของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอื่นๆ เพิ่มข้ึน จ�านวน 

5.73 ล้านบาท

  หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวน 967.44 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 220.77 

ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 29.57 ประกอบไปด้วยในส่วนของหนีสิ้นหมนุเวยีนเพิม่ข้ึน 300.49 ล้านบาท ในขณะทีส่่วนของ

หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 79.72 ล้านบาท 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวน 927.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 

129.62 ล้านบาท โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 ประกอบด้วยทุนหุ้นสามัญท่ีช�าระแล้ว 315.94 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญ 406.53 ล้านบาท โดยในส่วนของก�าไรสะสมในปีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

  การรับรู้ในส่วนก�าไรส�าหรับงวด 86.75 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ 38.49 ล้านบาท และส�ารอง

ตามกฎหมาย 4.34 ล้านบาท ส่งผลให้มีก�าไรสะสมปลายงวดที่จัดสรรแล้วจ�านวน 28.90 ล้านบาท และยังไม่ได้จัดสรรจ�านวน 

175.92 ล้านบาท

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เม่ือวนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลทัง้ส้ินส�าหรบัปี 2558 ในอตัรา

หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 66,760,530.10 บาท ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และจะน�า

เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2559 เพื่อขออนุมัติต่อไป
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สภาพคล่องกระแสเงินสด
        หน่วย : ล้านบาท

 ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานได้มา (ใช้ไป) 46.56 69.17

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนได้มา (ใช้ไป) -158.91 -294.20

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มา (ใช้ไป) 111.12 274.57

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.46 -0.43

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) -0.78 49.11

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 64.91 64.13

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 64.13 113.25

ในปี 2558 บรษัิทมีเงนิสดสทุธิได้มาในกจิกรรมด�าเนนิงานจ�านวน 69.17 ล้านบาท มาจากผลก�าไรจากการด�าเนนิงาน ก่อนภาษีเงินได้ จ�านวน 

88.66 ล้านบาทปรับปรุงรายการ และการเปลี่ยนแปลงในส่วนสินทรัพย์ด�าเนินงานเช่น ส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 34.08 ล้าน

บาท สินค้าคงเหลือเพิ่มข้ึน 27.97 ล้านบาท และหน้ีสินด�าเนินงาน เช่น เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นลดลง 6.60 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีเงินสด

จ่าย ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 14.39 ล้านบาท เนื่องจากกู้ยืมเพื่อใช้ในการขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�านวน 294.20 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในการจ่ายซ้ือการเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

จ�านวน 208.80 ล้านบาท จ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 102.74 ล้านบาท และ และให้กู้ยืมระยะส้ัน จ�านวน 65.00 ล้านบาท ท้ังน้ีบริษัทได้รับ

เงินสดปันผลจากบริษัทร่วม 81.96 ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 274.57 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการ

เงินจ�านวน 310.81 ล้านบาท เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดลสิทธิซื้อหุ้นสามัญ จ�านวน 46.72 ล้านบาท การจ่ายคืนหนี้สินระยะ

ยาว และหน้ีสนิตามสัญญาเช่าทางการเงิน จ�านวน 79.10 ล้าน ในขณะท่ีมีเงนิสดจ่ายปันผลจ�านวน 3.85 ล้านบาท ท�าให้เงินสด ณ วนัส้ินปี 2558 

มีจ�านวน 113.25 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในปี 2557-2558 บริษัทมีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.04 เท่า และ 0.74 เท่า ตามล�าดับ อันเป็นผลส่วนของ

หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น จาก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ในปี 2557-2558 วงจรเงินสดเท่ากบั 42.13 วนั และ 61.91 วนั ตามล�าดับเพิม่ขีน้จากปี 2557 เนือ่งจากบรษัิทมีระยะเวลาเกบ็เฉลีย่ในปี 2558 

จ�านวน 36.17 วัน ลดลงจากปี 2557 ที่มีจ�านวน 44.56 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2558 จ�านวน 45.46 วัน ลดลงจากปี 2557 ที่มีจ�านวน 

48.20 วนั และขณะทีร่ะยะเวลาการช�าระหนีเ้ฉลีย่ในปี 2558 มีจ�านวน 19.72 วนั ลดลงจากปี 2557 ท่ีมีจ�านวน 50.63 วนั จงึส่งผลให้วงจรเงินสด

ส�าหรับปี 2558 เพิ่มขึ้น 19.78 วัน จากปี 2557

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ณ ส้ินปี 2557-2558 บรษิทัมอีตัราส่วนหนีส้นิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.94 เท่า และ 1.04 เท่า ตามล�าดับ การเพิม่ข้ึนของอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 เป็นผลมาจากบริษัทมีส่วนของหน้ีสินหมุนเวียน เพื่อด�าเนินกิจการท่ีเพิ่มขึ้น และมีเงินกู้ยืมระยะยาว

ส�าหรับใช้ลงทุนในกิจการที่บริษัทได้ขยายการลงทุนที่เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ท้ังน้ีในส่วนของผู้ถือหุ้นก็มีสัดส่วนที่เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการมาจาก 

ก�าไรส�าหรับงวดที่เพิ่มข้ึน มีการจ่ายเงินปันผล และการกันเงินส�ารองตามกฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบหนี้สินรวมกับส่วนของผู้ถือหุ้นก็ยังคง

ท�าให้อัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2557-2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี ส�าหรับค่าตรวจสอบบัญชีจ�านวน 920,000.00 บาท และ 1,320,000.00 บาท 

ตามล�าดับ โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ
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งบการเงินของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่น�ามาจัดท�างบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ภายใต้

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อก�าหนด

ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

การก�ากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมถึงจัด

ให้มีและด�ารงรกัษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในทีมี่ประสทิธิผลเพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่และเชือ่ถอืได้ของงบการเงิน รวมท้ังมีการปฏบิติัตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความ

เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษัิท โดยรวมอยูใ่นระดับทีน่่าพอใจ และสามารถให้ความมัน่ใจอย่างมี

เหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 (นายไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา) (นายกิตติ  ชีวะเกตุ)

 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้น บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท ยเูอซี โกลบอล จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย และของเฉพาะ

บรษัิท ยเูอซี โกลบอล จ�ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 งบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดง

การเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรบัปีส้ินสดุวนัเดยีวกนั รวม

ถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ

การเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ

ควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธีิการตรวจสอบทีเ่หมาะสม

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้ง

การประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยู

เอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผลการ

ด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกจิการ ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัเดียวกนั โดยถกู

ต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

 (นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์)

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5599

วันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั 
UAC Global Public Company Limited 
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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 
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
สินทรัพย์หมุนเวียน
          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 140,810,514.01 100,308,661.76 113,248,536.37 64,134,020.02
          ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 6 274,843,025.06 205,498,661.96 167,060,466.08 200,352,436.04
          เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า 939,214.40 5,138,568.00 939,214.40 5,138,568.00
          เงินใหกู้้ยืมระยะสั้น 0.00 0.00 65,000,000.00 0.00
          สินค้าคงเหลือ 7 229,629,831.85 131,469,822.51 159,383,998.96 131,417,072.51

         รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 646,222,585.32 442,415,714.23 505,632,215.81 401,042,096.57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
          เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 247,317,393.95 250,089,276.69 111,051,487.00 111,051,487.00
          เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 0.00 0.00 304,808,860.00 96,008,200.00
          ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,424,454,079.47 1,026,721,513.02 945,749,095.39 920,392,287.20
          ค่าความนิยม 3.4 385,804,794.21 0.00 0.00 0.00
          สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11 19,443,631.70 14,418,000.34 18,512,743.87 12,605,043.57
          เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร 7,316,466.00 41,461,661.87 6,993,678.75 1,396,047.81
          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,582,007.26 4,942,137.78 1,977,939.72 1,837,100.58

         รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,088,918,372.59 1,337,632,589.70 1,389,093,804.73 1,143,290,166.16
รวมสินทรัพย์ 2,735,140,957.91 1,780,048,303.93 1,894,726,020.54 1,544,332,262.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ ………......... เมื่อวันที่ ………………….......

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
หนี้สินหมุนเวียน
          เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 462,467,163.10 163,806,208.41 462,467,163.10 151,275,918.81
         เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 13 188,589,499.34 161,244,439.72 92,475,333.17 116,064,813.70
         ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนด
              ช าระภายในหนึ่งปี 14, 15 198,894,720.67 119,596,281.79 132,489,088.66 119,596,281.79
         เงินกู้ยืมระยะสั้น 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00
         ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 6,701,087.15 314,023.72 0.00 0.00

         รวมหนี้สินหมุนเวียน 916,652,470.26 444,960,953.64 687,431,584.93 386,937,014.30
หนี้สินไม่หมุนเวียน
         เงินกู้ยืมระยะยาว 14 533,366,579.69 143,989,366.23 132,394,376.54 143,989,366.23
         หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 15 86,341,358.77 159,636,422.41 82,319,451.79 159,636,422.41
         หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11 28,962,962.16 7,358,632.16 15,176,332.55 7,358,632.16
         ประมาณการหนี้สินส าหรับการร้ือถอน 32,501,583.18 30,625,548.86 30,625,548.86 30,625,548.86
         ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16 11,456,777.50 8,803,934.00 10,657,003.50 8,803,934.00
         หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14,448,078.48 14,927,829.48 8,840,601.84 9,320,352.84

         รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 707,077,339.78 365,341,733.14 280,013,315.08 359,734,256.50
         รวมหนี้สิน 1,623,729,810.04 810,302,686.78 967,444,900.01 746,671,270.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 2 -

- 3 -

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น
         ทุนเรือนหุ้น
              ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 746,347,402 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 17 373,173,701.00 373,173,701.00
หุ้นสามัญ 663,496,662 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 331,748,331.00 331,748,331.00

              ทุนที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามัญ 631,874,101 หุ้น 
      หุ้นละ 0.50 บาท 17 315,937,050.50 315,937,050.50
หุ้นสามัญ 554,222,076 หุ้น 
      หุ้นละ 0.50 บาท 277,111,038.00 277,111,038.00

              ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 406,526,272.31 363,995,604.81 406,526,272.31 363,995,604.81
         ก าไรสะสม 
              จัดสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย 18 28,897,077.03 24,559,371.74 28,897,077.03 24,559,371.74
              ยังไม่ได้จัดสรร 19 311,644,449.25 258,124,522.79 175,920,720.69 131,994,977.38

         รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,063,004,849.09 923,790,537.34 927,281,120.53 797,660,991.93
         ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 48,406,298.78 45,955,079.81 0.00 0.00

         รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,111,411,147.87 969,745,617.15 927,281,120.53 797,660,991.93
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,735,140,957.91 1,780,048,303.93 1,894,726,020.54 1,544,332,262.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
รายได้จากการขายและใหบ้ริการ 1,446,376,458.74 992,626,240.70 1,187,557,860.26 983,069,647.60 
ต้นทนุขายและใหบ้ริการ (1,194,350,836.86) (876,070,399.19) (1,006,748,679.18) (866,931,238.03)
ก าไรขั้นต้น 252,025,621.88 116,555,841.51 180,809,181.08 116,138,409.57 
รายได้อ่ืน
       รายได้เงินปนัผล 0.00 0.00 81,958,530.90 86,983,294.00 
       อ่ืน ๆ 18,794,465.25 18,952,055.31 23,534,843.50 21,169,100.20 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (47,864,037.12) (31,948,909.84) (40,862,874.22) (31,948,909.84)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (149,935,269.26) (91,871,249.01) (124,213,753.11) (87,767,094.26)
ต้นทนุทางการเงิน (51,076,653.49) (25,062,139.42) (32,561,822.32) (25,002,218.96)
ส่วนแบง่ผลก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 79,186,648.16 62,130,231.33 0.00 0.00 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 101,130,775.42 48,755,829.88 88,664,105.83 79,572,580.71 
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 20 (7,130,607.56) 2,288,425.96 (1,910,000.09) 1,872,283.56 
ก าไรส าหรับปี 94,000,167.86 51,044,255.84 86,754,105.74 81,444,864.27 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 94,000,167.86 51,044,255.84 86,754,105.74 81,444,864.27 

การแบง่ปนัก าไรเบด็เสร็จรวม
             ส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ่ 96,348,288.89 53,648,194.82 86,754,105.74 81,444,864.27 
             ส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (2,348,121.03) (2,603,938.98) 0.00 0.00 

94,000,167.86 51,044,255.84 86,754,105.74 81,444,864.27 

ก าไรต่อหุน้
             ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 21 0.15 0.09 0.14 0.13 
             จ านวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนกั 21 624,904,477 622,673,358 624,904,477 622,673,358 

             ก าไรต่อหุน้ปรับลด 21 0.15 0.08 0.13 0.13 
             จ านวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนกั 21 655,246,529 651,198,378 655,246,529 651,198,378 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนลิรัตน ์   จารุมโนภาส ,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ เงินรับลว่งหน้า ก าไรสะสม รวมส่วน ส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้ คา่หุน้สามัญ จัดสรรแลว้ ยังไม่ได้จัดสรร ที่เป็นของ ที่ไม่มี ผู้ถอืหุน้

ทุนส ารองตามกฎหมาย บริษัทใหญ่ อ านาจควบคมุ

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุน้

    ส าหรับปี 2558

        เพ่ิมทุนหุน้สามัญ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,799,340.00 4,799,340.00 

        หุน้สามัญจากการใชส้ิทธิตาม

            ใบส าคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามัญ 17 4,187,457.50 42,530,667.50 0.00 0.00 0.00 46,718,125.00 0.00 46,718,125.00 

        ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 96,348,288.89 96,348,288.89 (2,348,121.03) 94,000,167.86 

        เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดและหุน้สามัญ 17, 19 34,638,555.00 0.00 0.00 0.00 (38,490,657.14) (3,852,102.14) 0.00 (3,852,102.14)

        ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 0.00 4,337,705.29 (4,337,705.29) 0.00 0.00 0.00 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 315,937,050.50 406,526,272.31 0.00 28,897,077.03 311,644,449.25 1,063,004,849.09 48,406,298.78 1,111,411,147.87 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุน้

    ส าหรับปี 2557

        เพ่ิมทุนหุน้สามัญ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,491,905.00 40,491,905.00 

        ทุนหุน้สามัญจากการใชส้ิทธิตาม

        ใบส าคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามัญ 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 าไรเบ็ดเสร็จรวมส 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 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

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

              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม (บาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ เงินรับล่วงหน้า รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลคา่หุน้ คา่หุน้สามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ไดจั้ดสรร ผู้ถือหุน้

ทุนส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้

    ส าหรับปี 2558

        หุน้สามัญจากการใช้สิทธติาม

        ใบส าคญัแสดงสิทธซิื้อหุน้สามัญ 17 4,187,457.50 42,530,667.50 0.00 0.00 0.00 46,718,125.00 

        ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 86,754,105.74 86,754,105.74 

        เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดและหุน้สามัญ 17, 19 34,638,555.00 0.00 0.00 0.00 (38,490,657.14) (3,852,102.14)

        ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 0.00 4,337,705.29 (4,337,705.29) 0.00 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 315,937,050.50 406,526,272.31 0.00 28,897,077.03 175,920,720.69 927,281,120.53 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้

    ส าหรับปี 2557

        ทุนหุน้สามัญจากการใช้สิทธติาม

        ใบส าคญัแสดงสิทธซิื้อหุน้สามัญ 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 าไรเบ็ดเสร็จรวมส 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 วันที่ 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 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

ก าไรสะสม

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้  (ต่อ)

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ เงินรับล่วงหน้า รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลคา่หุน้ คา่หุน้สามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ไดจั้ดสรร ผู้ถือหุน้

ทุนส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้

    ส าหรับปี 2558

        หุน้สามัญจากการใช้สิทธติาม

        ใบส าคญัแสดงสิทธซิื้อหุน้สามัญ 17 4,187,457.50 42,530,667.50 0.00 0.00 0.00 46,718,125.00 

        ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 86,754,105.74 86,754,105.74 

        เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดและหุน้สามัญ 17, 19 34,638,555.00 0.00 0.00 0.00 (38,490,657.14) (3,852,102.14)

        ส ารองตามกฎหมาย 18 0.00 0.00 0.00 4,337,705.29 (4,337,705.29) 0.00 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 315,937,050.50 406,526,272.31 0.00 28,897,077.03 175,920,720.69 927,281,120.53 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้

    ส าหรับปี 2557

        ทุนหุน้สามัญจากการใช้สิทธติาม

        ใบส าคญัแสดงสิทธซิื้อหุน้สามัญ 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 าไรเบ็ดเสร็จรวมส 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 วันที่ 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 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

ก าไรสะสม

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้  (ต่อ)

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



งบกระแสเงินสด
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

   ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 101,130,775.42 48,755,829.88 88,664,105.83 79,572,580.71 
      รายการปรับปรุง
          ค่าเสื่อมราคา 65,106,213.91 54,310,300.46 54,004,196.57 53,747,294.89 
          หนี้สูญ 1,573,415.41 0.00 1,573,415.41 0.00 
          (ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น 1,125,094.90 (439,591.85) 687,954.22 (478,299.10)
          ขาดทุนจากลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 0.00 49,500.00 0.00 49,500.00 
          ขาดทุนจากด้อยค่าของสินทรัพย์ 8,025,050.43 0.00 8,025,050.43 0.00 
          ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (79,186,648.16) (62,130,231.33) 0.00 0.00 
          (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 855,005.39 (102,802.74) (8,048.73) (102,802.74)
          รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี (479,751.00) (479,751.00) (479,751.00) (479,751.00)
          ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี 2,331,624.41 2,002,174.43 2,196,066.15 1,840,269.17 
          ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,652,843.50 1,331,732.04 1,853,069.50 1,424,707.00 
          รายได้เงินปันผล 0.00 0.00 (81,958,530.90) (86,983,294.00)
          ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 48,583,924.68 24,207,623.47 31,709,904.46 24,185,029.44 

151,717,548.89 67,504,783.36 106,267,431.94 72,775,234.37 
      การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
             สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง 
          ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 37,082,391.85 35,822,713.90 34,083,393.55 23,328,304.97 
          เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและค่าซื้อสินค้า 4,199,353.60 (927,559.65) 4,199,353.60 (927,559.65)
          สินค้าคงเหลือ (40,236,827.69) 106,074,891.43 (27,966,926.45) 106,074,891.43 
          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,092,001.23) 219,452.05 (305,071.23) 294,580.00 
      การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
             หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
          เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (10,194,560.92) (139,016,993.30) (6,600,529.05) (123,931,108.05)
          หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.00 5,607,476.64 0.00 0.00 
      เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 141,475,904.50 75,284,764.43 109,677,652.36 77,614,343.07 
      เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย (57,202,613.80) (25,661,895.84) (40,032,703.58) (25,642,049.74)
      เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (5,366,846.32) (5,746,376.85) (470,042.40) (5,415,389.38)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 78,906,444.38 43,876,491.74 69,174,906.38 46,556,903.95 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม (บาท)
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

          เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นเพ่ิมขึ้น 0.00 0.00 (65,000,000.00) 0.00 
          เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 (4,900,000.00) 0.00 0.00 
          เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซื้อบริษัทย่อย (614,065,401.38) 0.00 0.00 0.00 
          เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 81,958,530.90 56,983,365.05 81,958,530.90 56,983,365.05 
          เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 (950,000.00) (208,800,660.00) (55,808,170.00)
          เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1,097,266.36 102,803.74 373,831.78 102,803.74 
          เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (299,033,348.49) (258,396,904.97) (102,735,744.76) (160,185,564.39)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (830,042,952.61) (207,160,736.18) (294,204,042.08) (158,907,565.60)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

          เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
                  สถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 298,279,481.68 (48,493,123.49) 310,809,771.28 (61,249,736.53)
          เงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ิมขึ้น 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 
          เงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 462,644,596.38 34,357,989.69 (3,254,989.69) 34,357,989.69 
          เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (76,522,186.18) (73,423,742.39) (75,848,258.14) (73,423,742.39)
          เงินสดรับจากการท าสัญญาเช่าการเงิน 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 
          เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
                  แสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 46,718,125.00 107,731.25 46,718,125.00 107,731.25 
          เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 4,799,340.00 40,491,905.00 0.00 0.00 
          เงินสดจ่ายเงินปันผล (3,852,102.14) (88,673,932.16) (3,852,102.14) (88,673,932.16)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 792,067,254.74 164,366,827.90 274,572,546.31 111,118,309.86 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (428,894.26) 456,740.65 (428,894.26) 456,740.65 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 40,501,852.25 1,539,324.11 49,114,516.35 (775,611.14)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 100,308,661.76 98,769,337.65 64,134,020.02 64,909,631.16 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 140,810,514.01 100,308,661.76 113,248,536.37 64,134,020.02 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1.  ขอ้มูลทั่วไป
     1.1  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  เมือ่วันที่ 1 เมษายน 2528  และเมือ่วันที่ 22 เมษายน 2553  บริษัทฯ ได้จดทะเบียน
            แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมือ่วันที่ 11 ตุลาคม 2553
     1.2  บริษัทฯ  ได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น  "บริษัท  ยูเอซี  โกลบอล  จ ากดั  (มหาชน)"  บริษัทฯ  ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัทกบั
            กระทรวงพาณิชย์แล้ว  เมือ่วันที่  18 เมษายน  2557
     1.3  บริษัทฯ   มีสถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่  1   อาคารทีพี  แอนด์  ที   ช้ัน   19   ซอยวิภาวดีรังสิต  19   ถนนวิภาวดีรังสิต
            แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  และมีสาขาซึง่ประกอบด้วย
              สาขาที่ 1   ใช้เป็นคลังเกบ็สินคา้  ต้ังอยู่เลขที่  999   หมูท่ี่  4  ซอยเทศบาลบางปู  99  (เสริมมิตร)  ถนนสุขมุวิท 

                  ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สาขาที่ 2   ใช้เป็นส านักงานขายและประสานงาน ต้ังอยู่เลขที่ 267/77 ถนนสุขมุวิท ต าบลมาบตาพุด 
                  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  เมือ่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556  บริษัทฯ ท าการย้ายสาขาไปที่ 188/76 
                  ถนนสุขมุวิท ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สาขาที่ 3   ใช้เป็นคลังเกบ็สินคา้  ต้ังอยู่เลขที่  613/13  หมูท่ี่  2  ถนนสงขลา-จะนะ  ต าบลพะวง  อ าเภอเมืองสงขลา 
                  จังหวัดสงขลา 
สาขาที่ 4   ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ต้ังอยู่เลขที่  150 หมูท่ี่ 2  ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สาขาที่ 5   ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ต้ังอยู่เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 8  ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย

     1.4  บริษัทฯ ประกอบธรุกจิ ดังนี้
            1.4.1  บริษัทฯ   ประกอบธรุกจิน าเขา้และจ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง   ๆ   เช่น   อุตสาหกรรม
                      ส ารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาติ  โรงกล่ันน้ ามัน  โรงปิโตรเคมี   โรงงานผลิตน้ ามันหล่อล่ืน   โรงงานโพลิเมอร์และ
                      พลาสติก  โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 
            1.4.2  ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านการตลาด   ส าหรับสินคา้และบริการต่าง  ๆ   รวมทั้งการศกึษาความ
                      เหมาะสม   ความเป็นไปได้ของงานหรือโครงการที่เกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมพลังงาน    โรงกล่ันน้ ามันปิโตรเคมี
                     โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่าง ๆ
            1.4.3  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไป 
            1.4.4  รับเหมากอ่สร้างเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมส ารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาติ
                     โรงกล่ันน้ ามัน   โรงปิโตรเคมี   โรงงานผลิตน้ ามันหล่อล่ืน   โรงงานโพลีเมอร์และพลาสติก   โรงงานอุตสาหกรรม
                     เคมีภัณฑ์   โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 
            1.4.5  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซ  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  เช่น กา๊ซธรรมชาติอัด, กา๊ซปิโตรเลียมเหลว (กา๊ซหุงต้ม) กา๊ซโซลีน
                     ธรรมชาติ  เป็นต้น

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2558 

2.  เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน
      2.1  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน
                         งบการเงินนี้ได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   พ.ศ.   2547 
              และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้โดยกระทรวงพาณิชย์  ลงวันที่  28  กนัยายน 2554   เร่ืองก าหนด
             รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2554  และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
             ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   พ.ศ.  2535  

   งบการเงินของบริษัทฯ   และบริษัทย่อยจัดท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลคา่ขององคป์ระกอบของ
            รายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกีย่วขอ้ง
            การวัดมูลคา่ยุติธรรม

   นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลายขอ้ก าหนดให้มีการวัดมูลคา่ยุติธรรมทั้ง
            สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยก าหนดกรอบแนวคดิของการควบคมุเกีย่วกบัการวัดมูลคา่ยุติธรรม กรอบแนวคดินี้รวมถึง
            กลุ่มผู้ประเมินมูลคา่    ซึง่มีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลคา่ยุติธรรมที่มีนัยส าคญั  รวมถึงการวัดมูลคา่ยุติธรรม
            ระดับ 3  และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 

   ผู้ประเมินมูลคา่มีการทบทวนขอ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้  และปรับปรุงการวัดมูลคา่ที่มีนัยส าคญัอย่างสม่ าเสมอ
            หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลที่สามเพ่ือวัดมูลคา่ยุติธรรม  เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการต้ังราคา  ผู้ประเมินได้ประเมิน
            หลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนขอ้สรุปเกีย่วกบัการวัดมูลคา่    รวมถึงการจัดระดับช้ันของมูลคา่ยุติธรรมว่า
            เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 

   เมือ่วัดมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้ขอ้มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด
            เท่าที่จะท าได้ มูลคา่ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับช้ันของมูลคา่ยุติธรรมตามขอ้มูลที่ใช้ในการประเมินมูลคา่
            ดังนี้ 

   •   ขอ้มูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
            อย่างเดียวกนั และกจิการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา่
   •   ขอ้มูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้ ส าหรับ
            สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มูลระดับ 1
   •   ขอ้มูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



1.  ขอ้มูลทั่วไป
     1.1  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  เมือ่วันที่ 1 เมษายน 2528  และเมือ่วันที่ 22 เมษายน 2553  บริษัทฯ ได้จดทะเบียน
            แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมือ่วันที่ 11 ตุลาคม 2553
     1.2  บริษัทฯ  ได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น  "บริษัท  ยูเอซี  โกลบอล  จ ากดั  (มหาชน)"  บริษัทฯ  ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัทกบั
            กระทรวงพาณิชย์แล้ว  เมือ่วันที่  18 เมษายน  2557
     1.3  บริษัทฯ   มีสถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่  1   อาคารทีพี  แอนด์  ที   ช้ัน   19   ซอยวิภาวดีรังสิต  19   ถนนวิภาวดีรังสิต
            แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  และมีสาขาซึง่ประกอบด้วย
              สาขาที่ 1   ใช้เป็นคลังเกบ็สินคา้  ต้ังอยู่เลขที่  999   หมูท่ี่  4  ซอยเทศบาลบางปู  99  (เสริมมิตร)  ถนนสุขมุวิท 

                  ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สาขาที่ 2   ใช้เป็นส านักงานขายและประสานงาน ต้ังอยู่เลขที่ 267/77 ถนนสุขมุวิท ต าบลมาบตาพุด 
                  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  เมือ่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556  บริษัทฯ ท าการย้ายสาขาไปที่ 188/76 
                  ถนนสุขมุวิท ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สาขาที่ 3   ใช้เป็นคลังเกบ็สินคา้  ต้ังอยู่เลขที่  613/13  หมูท่ี่  2  ถนนสงขลา-จะนะ  ต าบลพะวง  อ าเภอเมืองสงขลา 
                  จังหวัดสงขลา 
สาขาที่ 4   ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ต้ังอยู่เลขที่  150 หมูท่ี่ 2  ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สาขาที่ 5   ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ต้ังอยู่เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 8  ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย

     1.4  บริษัทฯ ประกอบธรุกจิ ดังนี้
            1.4.1  บริษัทฯ   ประกอบธรุกจิน าเขา้และจ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง   ๆ   เช่น   อุตสาหกรรม
                      ส ารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาติ  โรงกล่ันน้ ามัน  โรงปิโตรเคมี   โรงงานผลิตน้ ามันหล่อล่ืน   โรงงานโพลิเมอร์และ
                      พลาสติก  โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 
            1.4.2  ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านการตลาด   ส าหรับสินคา้และบริการต่าง  ๆ   รวมทั้งการศกึษาความ
                      เหมาะสม   ความเป็นไปได้ของงานหรือโครงการที่เกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมพลังงาน    โรงกล่ันน้ ามันปิโตรเคมี
                     โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่าง ๆ
            1.4.3  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไป 
            1.4.4  รับเหมากอ่สร้างเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมส ารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาติ
                     โรงกล่ันน้ ามัน   โรงปิโตรเคมี   โรงงานผลิตน้ ามันหล่อล่ืน   โรงงานโพลีเมอร์และพลาสติก   โรงงานอุตสาหกรรม
                     เคมีภัณฑ์   โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 
            1.4.5  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซ  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  เช่น กา๊ซธรรมชาติอัด, กา๊ซปิโตรเลียมเหลว (กา๊ซหุงต้ม) กา๊ซโซลีน
                     ธรรมชาติ  เป็นต้น

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2558 

2.  เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน
      2.1  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน
                         งบการเงินนี้ได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   พ.ศ.   2547 
              และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้โดยกระทรวงพาณิชย์  ลงวันที่  28  กนัยายน 2554   เร่ืองก าหนด
             รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2554  และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
             ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   พ.ศ.  2535  

   งบการเงินของบริษัทฯ   และบริษัทย่อยจัดท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลคา่ขององคป์ระกอบของ
            รายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกีย่วขอ้ง
            การวัดมูลคา่ยุติธรรม

   นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลายขอ้ก าหนดให้มีการวัดมูลคา่ยุติธรรมทั้ง
            สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยก าหนดกรอบแนวคดิของการควบคมุเกีย่วกบัการวัดมูลคา่ยุติธรรม กรอบแนวคดินี้รวมถึง
            กลุ่มผู้ประเมินมูลคา่    ซึง่มีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลคา่ยุติธรรมที่มีนัยส าคญั  รวมถึงการวัดมูลคา่ยุติธรรม
            ระดับ 3  และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 

   ผู้ประเมินมูลคา่มีการทบทวนขอ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้  และปรับปรุงการวัดมูลคา่ที่มีนัยส าคญัอย่างสม่ าเสมอ
            หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลที่สามเพ่ือวัดมูลคา่ยุติธรรม  เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการต้ังราคา  ผู้ประเมินได้ประเมิน
            หลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนขอ้สรุปเกีย่วกบัการวัดมูลคา่    รวมถึงการจัดระดับช้ันของมูลคา่ยุติธรรมว่า
            เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 

   เมือ่วัดมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้ขอ้มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด
            เท่าที่จะท าได้ มูลคา่ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับช้ันของมูลคา่ยุติธรรมตามขอ้มูลที่ใช้ในการประเมินมูลคา่
            ดังนี้ 

   •   ขอ้มูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
            อย่างเดียวกนั และกจิการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา่
   •   ขอ้มูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้ ส าหรับ
            สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มูลระดับ 1
   •   ขอ้มูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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   หากขอ้มูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล าดับช้ันของมูลคา่ยุติธรรมที่

            แตกต่างกนั การวัดมูลคา่ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกนัตามล าดับช้ันของมูลคา่ยุติธรรม

            ของขอ้มูลที่อยู่ในระดับต่ าสุดที่มีนัยส าคญัส าหรับการวัดมูลคา่ยุติธรรมโดยรวม 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างล าดับช้ันของมูลคา่ยุติธรรม ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานที่เกดิการ

            โอนขึน้ 

     2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคบัในอนาคต  มีรายละเอียดดังนี้

             ก.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัในปีปัจจุบัน

  บริษัทฯ   และบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง   (ปรับปรุง   2557)   และฉบับใหม่

ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี   ซึง่มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่   1  มกราคม   2558 

มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและ

การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ   และบริษัทย่อยอย่างไรกต็าม   มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินตามที่กล่าวขา้งต้นบางฉบับมีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคญั ซึง่สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ก าหนดให้กจิการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัยทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตให้เลือกรับรู้

รายการดังกล่าวทันทีในก าไรขาดทุน  หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนกไ็ด้

          มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ  และ

บริษัทย่อย

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  10  ก าหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกบัการจัดท างบการเงินรวม  โดยใช้แทนเนื้อหา
เกีย่วกบัการบัญชีส าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  27  เร่ือง  งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกจิการ    มาตรฐานฉบับนี้เปล่ียนแปลงหลักการเกีย่วกบัการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ านาจการควบคมุ
หรือไม่  กล่าวคอื ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคมุกจิการที่เขา้ไปลงทุนได้

หากตนมีสิทธไิด้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกจิการที่เขา้ไปลงทุน        และตนสามารถใช้อ านาจในการ

สัง่การกจิกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้    ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธใินการ

ออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึง่หนึ่งกต็าม  การเปล่ียนแปลงที่ส าคญันี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากใน

การทบทวนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอ านาจควบคมุในกจิการที่เขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน าบริษัทใดในกลุ่ม

กจิการมาจัดท างบการเงินรวมบ้าง

          การเปล่ียนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11  ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  31  เร่ือง  ส่วนได้เสียในการร่วมคา้

ซึง่ได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้กจิการที่ลงทุนในกจิการใด ๆ  ต้องพิจารณาว่า

ตนมีการควบคมุร่วม (Joint control) กบัผู้ลงทุนรายอ่ืนในกจิการนั้นหรือไม่  หากกจิการมีการควบคมุร่วมกบัผู้ลงทุน

รายอ่ืนในกจิการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากจิการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement)  หลังจากนั้นกจิการ

ต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น  การด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ

การร่วมคา้ (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคอื 

หากเป็นการด าเนินงานร่วมกนั  ให้กจิการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์  หนี้สิน  รายได้ และคา่ใช้จ่ายแต่ละรายการของ

การด าเนินงานร่วมกนัตามส่วนที่ตนมีสิทธติามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกจิการของตน    แต่หากเป็นการร่วมคา้ให้

กจิการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธสี่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี่วนได้เสีย  หรืองบการเงิน

รวม (หากมี)  และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธรีาคาทุนในงบการเงินเฉพาะกจิการ

          มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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   หากขอ้มูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล าดับช้ันของมูลคา่ยุติธรรมที่

            แตกต่างกนั การวัดมูลคา่ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกนัตามล าดับช้ันของมูลคา่ยุติธรรม

            ของขอ้มูลที่อยู่ในระดับต่ าสุดที่มีนัยส าคญัส าหรับการวัดมูลคา่ยุติธรรมโดยรวม 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างล าดับช้ันของมูลคา่ยุติธรรม ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานที่เกดิการ

            โอนขึน้ 

     2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคบัในอนาคต  มีรายละเอียดดังนี้

             ก.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัในปีปัจจุบัน

  บริษัทฯ   และบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง   (ปรับปรุง   2557)   และฉบับใหม่

ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี   ซึง่มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่   1  มกราคม   2558 

มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและ

การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ   และบริษัทย่อยอย่างไรกต็าม   มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินตามที่กล่าวขา้งต้นบางฉบับมีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคญั ซึง่สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ก าหนดให้กจิการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัยทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตให้เลือกรับรู้

รายการดังกล่าวทันทีในก าไรขาดทุน  หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนกไ็ด้

          มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ  และ

บริษัทย่อย

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  10  ก าหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกบัการจัดท างบการเงินรวม  โดยใช้แทนเนื้อหา
เกีย่วกบัการบัญชีส าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  27  เร่ือง  งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกจิการ    มาตรฐานฉบับนี้เปล่ียนแปลงหลักการเกีย่วกบัการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ านาจการควบคมุ
หรือไม่  กล่าวคอื ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคมุกจิการที่เขา้ไปลงทุนได้

หากตนมีสิทธไิด้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกจิการที่เขา้ไปลงทุน        และตนสามารถใช้อ านาจในการ

สัง่การกจิกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้    ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธใินการ

ออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึง่หนึ่งกต็าม  การเปล่ียนแปลงที่ส าคญันี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากใน

การทบทวนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอ านาจควบคมุในกจิการที่เขา้ไปลงทุนหรือไมแ่ละจะต้องน าบริษัทใดในกลุ่ม

กจิการมาจัดท างบการเงินรวมบ้าง

          การเปล่ียนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11  ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  31  เร่ือง  ส่วนได้เสียในการร่วมคา้

ซึง่ได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดให้กจิการที่ลงทุนในกจิการใด ๆ  ต้องพิจารณาว่า

ตนมีการควบคมุร่วม (Joint control) กบัผู้ลงทุนรายอ่ืนในกจิการนั้นหรือไม่  หากกจิการมีการควบคมุร่วมกบัผู้ลงทุน

รายอ่ืนในกจิการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากจิการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement)  หลังจากนั้นกจิการ

ต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น  การด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ

การร่วมคา้ (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคอื 

หากเป็นการด าเนินงานร่วมกนั  ให้กจิการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์  หนี้สิน  รายได้ และคา่ใช้จ่ายแต่ละรายการของ

การด าเนินงานร่วมกนัตามส่วนที่ตนมีสิทธติามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกจิการของตน    แต่หากเป็นการร่วมคา้ให้

กจิการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธสี่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี่วนได้เสีย  หรืองบการเงิน

รวม (หากมี)  และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธรีาคาทุนในงบการเงินเฉพาะกจิการ

          มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัส่วนได้เสียของกจิการในบริษัท
ย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกจิการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว   
          มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลคา่ยุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดแนวทางเกีย่วกบัการวัดมูลคา่ยุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วกบั
การวัดมูลคา่ยุติธรรม      กล่าวคอื     หากกจิการต้องวัดมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานที่เกีย่วขอ้งอ่ืน  กจิการจะต้องวัดมูลคา่ยุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธเีปล่ียนทันที
เป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้
          มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย

             ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคบัใช้
          บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่หลายฉบับเนื่องจากยังไม่มีผลบังคบัใช้ โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวก าหนดให้ถือปฏิบัติกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้
       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีที่มีผลบังคบัใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 2559

   ทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)สัญญากอ่สร้าง 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)ภาษีเงินได้ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2559

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีที่มีผลบังคบัใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)สัญญาเช่า 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)รายได้ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)ผลประโยชน์ของพนักงาน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ 2559

   เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 2559

   เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกูยื้ม 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกจิการที่ 2559

   เกีย่วขอ้งกนั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 2559

   เมือ่ออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)งบการเงินเฉพาะกจิการ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่ 2559

   เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)ก าไรต่อหุ้น 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)งบการเงินระหว่างกาล 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกดิขึน้ และ 2559

สินทรัพย์ที่อาจเกดิขึน้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม 2559

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัส่วนได้เสียของกจิการในบริษัท
ย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกจิการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว   
          มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวัดมูลคา่ยุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดแนวทางเกีย่วกบัการวัดมูลคา่ยุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วกบั
การวัดมูลคา่ยุติธรรม      กล่าวคอื     หากกจิการต้องวัดมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานที่เกีย่วขอ้งอ่ืน  กจิการจะต้องวัดมูลคา่ยุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธเีปล่ียนทันที
เป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้
          มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย

             ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคบัใช้
          บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่หลายฉบับเนื่องจากยังไม่มีผลบังคบัใช้ โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวก าหนดให้ถือปฏิบัติกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้
       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีที่มีผลบังคบัใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 2559

   ทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)สัญญากอ่สร้าง 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)ภาษีเงินได้ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2559

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีที่มีผลบังคบัใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)สัญญาเช่า 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)รายได้ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)ผลประโยชน์ของพนักงาน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ 2559

   เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 2559

   เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกูยื้ม 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกจิการที่ 2559

   เกีย่วขอ้งกนั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 2559

   เมือ่ออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)งบการเงินเฉพาะกจิการ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่ 2559

   เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)ก าไรต่อหุ้น 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)งบการเงินระหว่างกาล 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกดิขึน้ และ 2559

สินทรัพย์ที่อาจเกดิขึน้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม 2559

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีที่มีผลบังคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 การรวมธรุกจิ 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 สัญญาประกนัภัย 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและ 2559

   (ปรับปรุง 2558)    การด าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 การส ารวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่ 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานด าเนินงาน 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 การร่วมการงาน 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลคา่ยุติธรรม 2559

   (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความ 2559

   (ปรับปรุง 2558)    เกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด าเนินงาน

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีที่มีผลบังคบัใช้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิง่จูงใจให้แกผู้่เช่า 2559
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 2559
   (ปรับปรุง 2558)    ของกจิการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึน้ตามรูปแบบ 2559
   (ปรับปรุง 2558)    กฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2559
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 รายได้-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกบับริการโฆษณา 2559
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 2559
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกดิขึน้จากการร้ือถอน 2559
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)    การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 2559
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)    หรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สิทธใินส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 2559
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)    การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 2559
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)    ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงาน

   ทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยคา่ 2559
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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130 ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีที่มีผลบังคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 การรวมธรุกจิ 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 สัญญาประกนัภัย 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและ 2559

   (ปรับปรุง 2558)    การด าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 การส ารวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่ 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานด าเนินงาน 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 การร่วมการงาน 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน 2559

   (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลคา่ยุติธรรม 2559

   (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความ 2559

   (ปรับปรุง 2558)    เกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด าเนินงาน

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีที่มีผลบังคบัใช้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิง่จูงใจให้แกผู้่เช่า 2559
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 2559
   (ปรับปรุง 2558)    ของกจิการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึน้ตามรูปแบบ 2559
   (ปรับปรุง 2558)    กฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2559
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 รายได้-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกบับริการโฆษณา 2559
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 2559
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกดิขึน้จากการร้ือถอน 2559
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)    การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 2559
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)    หรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สิทธใินส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 2559
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)    การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 2559
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)    ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงาน

   ทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยคา่ 2559
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีที่มีผลบังคบัใช้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2559

   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธพิิเศษแกลู่กคา้ 2559

   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้จ ากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 2559

   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)    ขอ้ก าหนดเงินทุนขัน้ต่ าและปฏิสัมพันธข์องรายการ

   เหล่านี้ ส าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 

   (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย์ 2559

   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 2559

   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การโอนสินทรัพย์จากลูกคา้ 2559

   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับ 2559

   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)    เหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เงินที่น าส่งรัฐ 2559

   ฉบับที่ 21

            ผู้บริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

     ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย     และคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคญั

     ต่องบการเงินในงวดที่เร่ิมถือปฏิบัติ

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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3.  หลักเกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม
     3.1 งบการเงินรวมของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อย นับต้ังแต่วันที่บริษัทฯ มีส่วนร่วม
          ในการควบคมุนโยบายการเงินและการด าเนินงานจนถึงวันที่การควบคมุสิน้สุดลงดังต่อไปนี้
     

ประเทศ สัดส่วนการลงทุน (%)
2558 2557

      บริษัทย่อย
           บริษัท ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จ ากดั ไทย 50 50 รับจ้างผลิตน้ าประปา  รวมทั้ง

จ าหน่ายและติดต้ังวัสดุอุปกรณ์
ที่เกีย่วขอ้ง 

           บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที ไทย 50.01 50.01 ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ 
           เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

การขนส่งคมนาคมและ
อุตสาหกรรมทั่วไป

           บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั ไทย 99.99 99.99 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และพลังงานทดแทน

           บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ ไทย 50 50 ผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิงอัดแท่ง
           จ ากดั (ถือหุ้นโดยบริษัท 
           ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี 
           จ ากดั ร้อยละ 99.97)

           บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ ไทย 98.79 98.79 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
           พาวเวอร์ จ ากดั (ถือหุ้นโดย และพลังงานทดแทน
           บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
           ร้อยละ 98.80)

           บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ ไทย 99.99 0.00 ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
            แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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ประเภทธรุกจิ
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีที่มีผลบังคบัใช้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2559

   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธพิิเศษแกลู่กคา้ 2559

   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้จ ากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 2559

   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)    ขอ้ก าหนดเงินทุนขัน้ต่ าและปฏิสัมพันธข์องรายการ

   เหล่านี้ ส าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 

   (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย์ 2559

   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 2559

   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การโอนสินทรัพย์จากลูกคา้ 2559

   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับ 2559

   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)    เหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เงินที่น าส่งรัฐ 2559

   ฉบับที่ 21

            ผู้บริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

     ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย     และคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคญั

     ต่องบการเงินในงวดที่เร่ิมถือปฏิบัติ

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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3.  หลักเกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม
     3.1 งบการเงินรวมของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อย นับต้ังแต่วันที่บริษัทฯ มีส่วนร่วม
          ในการควบคมุนโยบายการเงินและการด าเนินงานจนถึงวันที่การควบคมุสิน้สุดลงดังต่อไปนี้
     

ประเทศ สัดส่วนการลงทุน (%)
2558 2557

      บริษัทย่อย
           บริษัท ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จ ากดั ไทย 50 50 รับจ้างผลิตน้ าประปา  รวมทั้ง

จ าหน่ายและติดต้ังวัสดุอุปกรณ์
ที่เกีย่วขอ้ง 

           บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที ไทย 50.01 50.01 ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ 
           เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

การขนส่งคมนาคมและ
อุตสาหกรรมทั่วไป

           บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั ไทย 99.99 99.99 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และพลังงานทดแทน

           บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ ไทย 50 50 ผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิงอัดแท่ง
           จ ากดั (ถือหุ้นโดยบริษัท 
           ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี 
           จ ากดั ร้อยละ 99.97)

           บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ ไทย 98.79 98.79 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
           พาวเวอร์ จ ากดั (ถือหุ้นโดย และพลังงานทดแทน
           บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 
           ร้อยละ 98.80)

           บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ ไทย 99.99 0.00 ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
            แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     3.2 งบการเงินรวมนี้จัดท าขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนั ส าหรับรายการบัญชีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายกนั
     3.3 ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ    กบับริษัทย่อย    ยอดก าไรที่คดิระหว่างกนักบัที่ยังไม่ได้เกดิขึน้ของบริษัทฯ
          กบัสินทรัพย์สุทธขิองบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว
     3.4  การซือ้กจิการ - บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั

1. ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 เมือ่วันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท ยูเอซี
แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์  จ ากดั)  เขา้ซือ้และรับโอนกจิการทั้งหมดของบริษัท  แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์  แอนด์
เคมิคอล   จ ากดั    ซึง่เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์    ประเภทลาเท็กซ์อีมัลช่ันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์   มี
ส านักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่ 9  ซอยสภาพงษ์ 3 แยก 6  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ,
มีโรงงาน  1  แห่ง  ต้ังอยู่ที่เลขที่  50  หมู ่3  ถนนสายสีคิว้ - ชัยภูมิ  (ทางหลวงหมายเลข 201)  ต าบลสีคิว้  อ าเภอสีคิว้
จังหวัดนครราชสีมา  และมีคลังสินคา้ 1 แห่ง  ต้ังอยู่ที่เลขที่  998  หมู ่2  นิคมอุตสาหกรรมบางปู   ถนนสุขมุวิทสายเกา่
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2. บริษัทย่อยและผู้ขายได้ร่วมลงนามในสัญญาโอนกจิการทั้งหมดในวันที่ 21 มกราคม 2558 ตามที่บริษัทฯ ได้ย่ืนขอ้เสนอ
ซือ้กจิการของบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากดั โดยมีวัตถุประสงคท์ี่จะรับโอนกจิการ รวมถึงสินทรัพย์
หนี้สินทั้งหมด    และลูกจ้างภายใต้ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้     โดยตกลงรับโอนกจิการในวันที่
30 เมษายน 2558

3. มูลคา่ยุติธรรมและมูลคา่ตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธขิองบริษัท  แอ็ดวานซ์  โพลิเมอร์  แอนด์  เคมิคอล  จ ากดั   ณ  วันที่
รับโอนกจิการมีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท)
มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่ตามบัญชี

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 115.93 115.93
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 105.75 105.75
สินคา้คงเหลือ 57.92 48.90
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 149.53 76.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.01 0.01

รวมสินทรัพย์ 429.14 346.98

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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(หน่วย : ล้านบาท)
มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่ตามบัญชี

หนี้สิน
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 62.93 62.93 
ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 5.58 5.58 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16.43 0.00 

รวมหนี้สิน 84.94 68.51 
รวมสินทรัพย์สุทธิ 344.20 278.47 
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100.00 
สินทรัพย์สุทธใินสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 344.20 
ส่วนของราคาซือ้ที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ 385.80 
ราคาซือ้ 730.00 
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (115.93)
เงินสดจ่ายสุทธเิพ่ือซือ้บริษัทย่อย 614.07 

รายละเอียดของราคาซือ้ บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากดั มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ราคาจา่ยซื้อ
เงินสดจ่าย 730.00 
มูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธทิี่ได้รับ (344.20)
คา่ความนิยม 385.80 

4. เมือ่วันที่ 30 เมษายน 2558  บริษัทย่อยได้รับโอนกจิการของบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากดั  และจ่าย
ช าระเงินคา่ซือ้กจิการให้กบัผู้ขายแล้ว จ านวน 730 ล้านบาท ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่าเป็นราคาที่
เหมาะสม   

5. ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยขา้งต้น ต้ังแต่วันที่ซือ้กจิการจนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2558 มีรายได้และผลก าไร จ านวน 
252.25 ล้านบาท และ 16.16 ล้านบาท ตามล าดับ รวมอยู่ในงบการเงินรวม

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     3.2 งบการเงินรวมนี้จัดท าขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนั ส าหรับรายการบัญชีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายกนั
     3.3 ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ    กบับริษัทย่อย    ยอดก าไรที่คดิระหว่างกนักบัที่ยังไม่ได้เกดิขึน้ของบริษัทฯ
          กบัสินทรัพย์สุทธขิองบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว
     3.4  การซือ้กจิการ - บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั

1. ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 เมือ่วันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท ยูเอซี
แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์  จ ากดั)  เขา้ซือ้และรับโอนกจิการทั้งหมดของบริษัท  แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์  แอนด์
เคมิคอล   จ ากดั    ซึง่เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์    ประเภทลาเท็กซ์อีมัลช่ันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์   มี
ส านักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่ 9  ซอยสภาพงษ์ 3 แยก 6  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ,
มีโรงงาน  1  แห่ง  ต้ังอยู่ที่เลขที่  50  หมู ่3  ถนนสายสีคิว้ - ชัยภูมิ  (ทางหลวงหมายเลข 201)  ต าบลสีคิว้  อ าเภอสีคิว้
จังหวัดนครราชสีมา  และมีคลังสินคา้ 1 แห่ง  ต้ังอยู่ที่เลขที่  998  หมู ่2  นิคมอุตสาหกรรมบางปู   ถนนสุขมุวิทสายเกา่
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2. บริษัทย่อยและผู้ขายได้ร่วมลงนามในสัญญาโอนกจิการทั้งหมดในวันที่ 21 มกราคม 2558 ตามที่บริษัทฯ ได้ย่ืนขอ้เสนอ
ซือ้กจิการของบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากดั โดยมีวัตถุประสงคท์ี่จะรับโอนกจิการ รวมถึงสินทรัพย์
หนี้สินทั้งหมด    และลูกจ้างภายใต้ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้     โดยตกลงรับโอนกจิการในวันที่
30 เมษายน 2558

3. มูลคา่ยุติธรรมและมูลคา่ตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธขิองบริษัท  แอ็ดวานซ์  โพลิเมอร์  แอนด์  เคมิคอล  จ ากดั   ณ  วันที่
รับโอนกจิการมีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท)
มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่ตามบัญชี

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 115.93 115.93
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 105.75 105.75
สินคา้คงเหลือ 57.92 48.90
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 149.53 76.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.01 0.01

รวมสินทรัพย์ 429.14 346.98

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

- 11 -

(หน่วย : ล้านบาท)
มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่ตามบัญชี

หนี้สิน
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 62.93 62.93 
ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 5.58 5.58 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16.43 0.00 

รวมหนี้สิน 84.94 68.51 
รวมสินทรัพย์สุทธิ 344.20 278.47 
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100.00 
สินทรัพย์สุทธใินสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 344.20 
ส่วนของราคาซือ้ที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ 385.80 
ราคาซือ้ 730.00 
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (115.93)
เงินสดจ่ายสุทธเิพ่ือซือ้บริษัทย่อย 614.07 

รายละเอียดของราคาซือ้ บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากดั มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ราคาจา่ยซื้อ
เงินสดจ่าย 730.00 
มูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธทิี่ได้รับ (344.20)
คา่ความนิยม 385.80 

4. เมือ่วันที่ 30 เมษายน 2558  บริษัทย่อยได้รับโอนกจิการของบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากดั  และจ่าย
ช าระเงินคา่ซือ้กจิการให้กบัผู้ขายแล้ว จ านวน 730 ล้านบาท ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่าเป็นราคาที่
เหมาะสม   

5. ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยขา้งต้น ต้ังแต่วันที่ซ้ือกจิการจนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2558 มีรายได้และผลก าไร จ านวน 
252.25 ล้านบาท และ 16.16 ล้านบาท ตามล าดับ รวมอยู่ในงบการเงินรวม

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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4.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  

     4.1  การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย

            4.1.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง

            4.1.2  รายได้จากการขายสินคา้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้เมือ่มีการส่งมอบและได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทน

                       ที่เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสินคา้ให้กบัผู้ซือ้แล้ว 

            4.1.3  รายได้จากการให้บริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้เมือ่ได้ให้บริการแกลู่กคา้แล้ว

            4.1.4  รายได้จากการให้บริการ  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานที่ท าเสร็จ  กรณีมีความเป็นไปได้

                       คอ่นขา้งแน่ที่ต้นทุนงานทั้งสิน้จะสูงกว่ารายได้คา่งานตามสัญญา บริษัทฯ จะรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวเป็นคา่ใช้จ่าย

                       ทันทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   หมายถึง   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ซึง่ก าหนดรับคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ

     3 เดือนนับจากวันที่ฝาก และ ไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้

     4.3  ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน

            ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน  แสดงในราคาตามสิทธทิี่จะได้รับ/ใบแจ้งหนี้  หักคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

            บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้ังคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  โดยพิจารณาจากระยะเวลาจ่ายช าระของลูกหนี้  และก าหนดคา่เผ่ือหนี้

     สงสัยจะสูญของลูกหนี้จากผลการพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย

     4.4  สินคา้คงเหลือ

            บริษัทฯ    และบริษัทย่อยแสดงสินคา้คงเหลือในราคาทุน   โดยวิธเีขา้กอ่นออกกอ่น    หรือมูลคา่สุทธทิี่จะได้รับแล้วแต่

     ราคาใดจะต่ ากว่า

     4.5  เงินลงทุน

            เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ แสดงด้วยราคาทุนสุทธจิากคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

            ในงบการเงินเฉพาะกจิการ  เงินลงทุนในบริษัทร่วม  แสดงด้วยราคาทุนสุทธจิากคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทุน  (ถ้ามี)

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     4.6  อาคารและอุปกรณ์

            บริษัทฯ  และบริษัทย่อยแสดงอาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาทุนหักคา่เสือ่มราคาสะสมที่เกีย่วขอ้ง  และคา่เผ่ือการด้อยคา่

     ของสินทรัพย์  (ถ้ามี)   ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส าหรับการร้ือถอน   การขนย้าย  และการบูรณะสถานที่ต้ัง

     ของสินทรัพย์ ซึง่เป็นภาระผูกพันของบริษัท และบริษัทย่อย 

            บริษัทฯ    และบริษัทย่อยคดิคา่เสือ่มราคาอาคารและอุปกรณ์     โดยวิธเีส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

     ของสินทรัพย์นั้น  และคดิคา่เสือ่มราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั  เมือ่ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้น

     มีต้นทุนที่มีนัยส าคญัเมือ่เทียบกบัต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น   นอกจากนี้ยังก าหนดให้ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์

     ของมูลคา่คงเหลือ   และวิธกีารคดิคา่เสือ่มราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิน้รอบบัญชี 

            อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 

จ านวนปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 5 - 20

เคร่ืองใช้ส านักงาน 2 และ 5

เคร่ืองตกแต่งส านักงาน 5

ยานพาหนะ 5

ไม่คดิคา่เสือ่มราคาที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างกอ่สร้าง

     4.7  การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 

            บริษัทฯ   และบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยคา่ของสินทรัพย์    เมือ่มีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

     และบริษัทย่อย  สูงกว่ามูลคา่ที่คาดว่าจะได้รับคนื   (ราคาขายสุทธขิองสินทรัพย์นั้น  ๆ  ตามปกติธรุกจิ  หรือมูลคา่จากการใช้

     แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า)   โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ  หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่กอ่ให้เกดิเงินสด

     แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลคา่ที่คาดว่าจะได้รับคนื บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุน

     จากการด้อยคา่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยคา่กต่็อเมือ่มีขอ้บ่งช้ีว่าการ

     ด้อยคา่ดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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4.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  

     4.1  การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย

            4.1.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง

            4.1.2  รายได้จากการขายสินคา้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้เมือ่มีการส่งมอบและได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทน

                       ที่เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสินคา้ให้กบัผู้ซือ้แล้ว 

            4.1.3  รายได้จากการให้บริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้เมือ่ได้ให้บริการแกลู่กคา้แล้ว

            4.1.4  รายได้จากการให้บริการ  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานที่ท าเสร็จ  กรณีมีความเป็นไปได้

                       คอ่นขา้งแน่ที่ต้นทุนงานทั้งสิน้จะสูงกว่ารายได้คา่งานตามสัญญา บริษัทฯ จะรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวเป็นคา่ใช้จ่าย

                       ทันทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   หมายถึง   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ซึง่ก าหนดรับคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ

     3 เดือนนับจากวันที่ฝาก และ ไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้

     4.3  ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน

            ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน  แสดงในราคาตามสิทธทิี่จะได้รับ/ใบแจ้งหนี้  หักคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

            บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้ังคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  โดยพิจารณาจากระยะเวลาจ่ายช าระของลูกหนี้  และก าหนดคา่เผ่ือหนี้

     สงสัยจะสูญของลูกหนี้จากผลการพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย

     4.4  สินคา้คงเหลือ

            บริษัทฯ    และบริษัทย่อยแสดงสินคา้คงเหลือในราคาทุน   โดยวิธเีขา้กอ่นออกกอ่น    หรือมูลคา่สุทธทิี่จะได้รับแล้วแต่

     ราคาใดจะต่ ากว่า

     4.5  เงินลงทุน

            เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ แสดงด้วยราคาทุนสุทธจิากคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

            ในงบการเงินเฉพาะกจิการ  เงินลงทุนในบริษัทร่วม  แสดงด้วยราคาทุนสุทธจิากคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทุน  (ถ้ามี)

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     4.6  อาคารและอุปกรณ์

            บริษัทฯ  และบริษัทย่อยแสดงอาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาทุนหักคา่เสือ่มราคาสะสมที่เกีย่วขอ้ง  และคา่เผ่ือการด้อยคา่

     ของสินทรัพย์  (ถ้ามี)   ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส าหรับการร้ือถอน   การขนย้าย  และการบูรณะสถานที่ต้ัง

     ของสินทรัพย์ ซึง่เป็นภาระผูกพันของบริษัท และบริษัทย่อย 

            บริษัทฯ    และบริษัทย่อยคดิคา่เสือ่มราคาอาคารและอุปกรณ์     โดยวิธเีส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

     ของสินทรัพย์นั้น  และคดิคา่เสือ่มราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั  เมือ่ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้น

     มีต้นทุนที่มีนัยส าคญัเมือ่เทียบกบัต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น   นอกจากนี้ยังก าหนดให้ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์

     ของมูลคา่คงเหลือ   และวิธกีารคดิคา่เสือ่มราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิน้รอบบัญชี 

            อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 

จ านวนปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 5 - 20

เคร่ืองใช้ส านักงาน 2 และ 5

เคร่ืองตกแต่งส านักงาน 5

ยานพาหนะ 5

ไม่คดิคา่เสือ่มราคาที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างกอ่สร้าง

     4.7  การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 

            บริษัทฯ   และบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยคา่ของสินทรัพย์    เมือ่มีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

     และบริษัทย่อย  สูงกว่ามูลคา่ที่คาดว่าจะได้รับคนื   (ราคาขายสุทธขิองสินทรัพย์นั้น  ๆ  ตามปกติธรุกจิ  หรือมูลคา่จากการใช้

     แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า)   โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ  หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่กอ่ให้เกดิเงินสด

     แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลคา่ที่คาดว่าจะได้รับคนื บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุน

     จากการด้อยคา่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยคา่กต่็อเมือ่มีขอ้บ่งช้ีว่าการ

     ด้อยคา่ดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     4.8  รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
            บริษัทฯ    และบริษัทย่อยบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่มีคา่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท   โดยใช้อัตรา
     แลกเปล่ียน ณ วันที่เกดิรายการ  ยอดคงเหลือของบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคา่
     เป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันนั้น 
            ก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน บันทึกเป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน
     4.9  เคร่ืองมือทางการเงิน
            เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน    ประกอบด้วย   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   เงินลงทุน
     ช่ัวคราว ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน เงินลงทุนระยะยาว เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน  เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 
     เงินกูยื้มระยะยาว   และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายและเกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลคา่ส าหรับรายการดังกล่าว
     ได้มีการเปิดเผยตามแต่ละหัวขอ้ที่เกีย่วขอ้ง
     4.10  สัญญาเช่าระยะยาว
             4.10.1  สัญญาเช่าการเงิน
                        บริษัทฯ    และบริษัทย่อยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซือ้ / สัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินด้วยราคา
             ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า   หรือมูลคา่ปัจจุบันสุทธขิองจ านวนเงินขัน้ต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า  ส่วนดอกเบี้ยจ่าย
             ที่เกดิขึน้จะบันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
             4.10.2  สัญญาเช่าด าเนินงาน
                        บริษัทฯ   และบริษัทย่อยบันทึกสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาภายใต้สัญญาด าเนินงาน
             เป็นคา่เช่าจ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต้ังแต่วันที่เร่ิมสัญญา โดยตัดจ่ายในอัตราเส้นตรง
     4.11  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ ผลประโยชน์พนักงาน 
             4.11.1  กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน
                        บริษัทฯ  และบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ซึง่เป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก าหนด
             การจ่ายสมทบไว้แล้ว    สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 
             และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงาน
             และเงินสมทบจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บันทึกเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
            เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกดิรายการนั้น  

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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             4.11.2  ผลประโยชน์พนักงาน

                        บริษัทฯ   และบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง    เพ่ือจ่ายให้แกพ่นักงานเป็นไปตาม

             กฏหมายแรงงานไทย   มูลคา่ปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน   โดย

             ใช้วิธคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  (Projected  Unit  Credit  Method)    ซึง่ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภัย

             ที่ได้รับอนุญาต โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (Actuarial Technique) อันเป็นประมาณ

             การจากมูลคา่ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต           และค านวณคดิลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของ

             พันธบัตรรัฐบาลที่มีก าหนดเวลาใกล้เคยีงกบัระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้อง

              จ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงานอัตราการลาออก  อายุงาน  และปัจจัยอ่ืน ก าไรหรือขาดทุนจากการ

              เปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกดิรายการนั้น  ส่วน

             คา่ใช้จ่ายที่เกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุน   เพ่ือกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลา

             ของการจ้างงาน

     4.12  ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.12.1  คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวด  ประกอบด้วย  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี

      เงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกีย่วกบัรายการ

      ที่เกีย่วขอ้งในการรวมธรุกจิ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

  1)  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน  ได้แก ่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน

 ส าหรับงวดที่ต้องเสียภาษี   โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคบัใช้  ณ วันที่รายงาน ตลอดจน

 การปรับปรุงทางภาษีที่เกีย่วกบัรายการในปีกอ่นๆ

  2)  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       บันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิขึน้ระหว่างมูลคา่ตามบัญชีของ

 สินทรัพย์และหนี้สินและจ านวนที่ใช้เพ่ือความมุง่หมายทางภาษี    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้หาก

 เป็นไปได้ว่าจะไม่มีการใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้ 

4.12.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   วัดมูลคา่โดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างช่ัวคราว   เมือ่มีการปรับปรุง

     โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ หรือที่คาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วันที่รายงาน

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     4.8  รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
            บริษัทฯ    และบริษัทย่อยบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่มีคา่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท   โดยใช้อัตรา
     แลกเปล่ียน ณ วันที่เกดิรายการ  ยอดคงเหลือของบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคา่
     เป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันนั้น 
            ก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน บันทึกเป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน
     4.9  เคร่ืองมือทางการเงิน
            เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน    ประกอบด้วย   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   เงินลงทุน
     ช่ัวคราว ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน เงินลงทุนระยะยาว เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน  เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 
     เงินกูยื้มระยะยาว   และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายและเกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลคา่ส าหรับรายการดังกล่าว
     ได้มีการเปิดเผยตามแต่ละหัวขอ้ที่เกีย่วขอ้ง
     4.10  สัญญาเช่าระยะยาว
             4.10.1  สัญญาเช่าการเงิน
                        บริษัทฯ    และบริษัทย่อยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซือ้ / สัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินด้วยราคา
             ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า   หรือมูลคา่ปัจจุบันสุทธขิองจ านวนเงินขัน้ต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า  ส่วนดอกเบี้ยจ่าย
             ที่เกดิขึน้จะบันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
             4.10.2  สัญญาเช่าด าเนินงาน
                        บริษัทฯ   และบริษัทย่อยบันทึกสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาภายใต้สัญญาด าเนินงาน
             เป็นคา่เช่าจ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต้ังแต่วันที่เร่ิมสัญญา โดยตัดจ่ายในอัตราเส้นตรง
     4.11  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ ผลประโยชน์พนักงาน 
             4.11.1  กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน
                        บริษัทฯ  และบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ซึง่เป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก าหนด
             การจ่ายสมทบไว้แล้ว    สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 
             และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงาน
             และเงินสมทบจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บันทึกเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
            เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกดิรายการนั้น  

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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             4.11.2  ผลประโยชน์พนักงาน

                        บริษัทฯ   และบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง    เพ่ือจ่ายให้แกพ่นักงานเป็นไปตาม

             กฏหมายแรงงานไทย   มูลคา่ปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน   โดย

             ใช้วิธคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  (Projected  Unit  Credit  Method)    ซึง่ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภัย

             ที่ได้รับอนุญาต โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (Actuarial Technique) อันเป็นประมาณ

             การจากมูลคา่ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต           และค านวณคดิลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของ

             พันธบัตรรัฐบาลที่มีก าหนดเวลาใกล้เคยีงกบัระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้อง

              จ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงานอัตราการลาออก  อายุงาน  และปัจจัยอ่ืน ก าไรหรือขาดทุนจากการ

              เปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกดิรายการนั้น  ส่วน

             คา่ใช้จ่ายที่เกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุน   เพ่ือกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลา

             ของการจ้างงาน

     4.12  ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.12.1  คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวด  ประกอบด้วย  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี

      เงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกีย่วกบัรายการ

      ที่เกีย่วขอ้งในการรวมธรุกจิ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

  1)  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน  ได้แก ่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน

 ส าหรับงวดที่ต้องเสียภาษี   โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคบัใช้  ณ วันที่รายงาน ตลอดจน

 การปรับปรุงทางภาษีที่เกีย่วกบัรายการในปีกอ่นๆ

  2)  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       บันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกดิขึน้ระหว่างมูลคา่ตามบัญชีของ

 สินทรัพย์และหนี้สินและจ านวนที่ใช้เพ่ือความมุง่หมายทางภาษี    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้หาก

 เป็นไปได้ว่าจะไม่มีการใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้ 

4.12.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   วัดมูลคา่โดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างช่ัวคราว   เมือ่มีการปรับปรุง

     โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ หรือที่คาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วันที่รายงาน

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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4.12.3  ในการก าหนดมูลคา่ของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยค านึง
      ถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพ่ิมขึน้   และมีดอกเบี้ยที่
      ต้องช าระ  บริษัทฯ และบริษัทย่อย  เช่ือว่าได้ต้ังภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต 
      ซึง่เกดิจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย  รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี  และจากประสบการณ์ใน
      อดีต การประเมินนี้อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการตัดสินใจเกีย่วกบั
      เหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ  อาจจะท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปล่ียนการตัดสินใจ   โดยขึน้อยู่กบัความ
      เพียงพอของภาษีเงินได้คา้งจ่ายที่มีอยู่     การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้คา้งจ่ายจะกระทบต่อคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้
      ในงวดที่เกดิการเปล่ียนแปลง

4.12.4  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้       เมือ่บริษัทฯ  และ
      บริษัทย่อยมีสิทธติามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกบัหนี้สินภาษีเงินได้ของ
      งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั หรือ
      หน่วยภาษีต่างกนัส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น        บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีความต้ังใจจะจ่ายช าระหนี้สินและ
      สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธหิรือต้ังใจจะรับคนืสินทรัพย์และจ่ายช าระหนี้สินในเวลาเดียวกนั

4.12.5  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือ่มีความเป็นไปได้คอ่นขา้งแน่นอนว่า     ก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
      อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
      บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

     4.13  ประมาณการทางบัญชี
               การจัดท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและการต้ังขอ้
     สมมติฐานบางประการ      ซึง่อาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน     และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
     งบการเงิน ซึง่ผลที่เกดิขึน้จริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินที่ประมาณไว้
              บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ต้ังประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต  เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชี
     อาจจะไม่ตรงกบัผลที่เกดิขึน้จริง  ประมาณการและขอ้สมมุติฐานที่อาจมีความเสีย่งต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลคา่
     สินทรัพย์ยกไป  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  ได้แก ่ คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ คา่เผ่ือ
     การด้อยคา่ของสินทรัพย์   การประมาณการในเร่ืองต่าง ๆ    ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกีย่วขอ้งของหมายเหตุประกอบงบ
     การเงินแล้ว

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     4.14  ประมาณการหนี้สิน 

               บริษัทฯ      และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมือ่มีความเป็นไปได้คอ่นขา้งแน่ของการเกดิภาระผูกพันใน

     ปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต    ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผล

     ให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ      เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้

     อย่างน่าเช่ือถือ   หากบริษัทฯ  และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับคนืรายจ่ายที่จ่ายช าระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือ

     บางส่วนอย่างแน่นอน   บริษัทฯ   และบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคนืเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกนิจ านวน

     ประมาณการหนี้สินที่เกีย่วขอ้ง

     4.15  ก ำไรต่อหุ้น

            ก ำไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐำน  ค ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธสิ ำหรับปีด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียที่ออกและ

     เรียกช ำระแล้ว  

            ก ำไรต่อหุ้นปรับลด  ค ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธสิ ำหรับปีด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียที่ออกและเรียก

     ช ำระแล้ว   บวกแล้วจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทฯ  ต้องออกให้กบัผู้ถือหุ้นใบส ำคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสำมัญของบริษัท

5.  ขอ้มูลเพ่ิมเติมเกีย่วกบักระแสเงินสด

     5.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

เงินสด 90,160.00 76,379.25 66,596.25 66,098.25

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 4,258,188.74 2,763,651.92 4,137,292.04 2,676,647.22

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 136,462,165.27 97,468,630.59 109,044,648.08 61,391,274.55
รวม 140,810,514.01 100,308,661.76 113,248,536.37 64,134,020.02

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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4.12.3  ในการก าหนดมูลคา่ของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยค านึง
      ถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพ่ิมขึน้   และมีดอกเบี้ยที่
      ต้องช าระ  บริษัทฯ และบริษัทย่อย  เช่ือว่าได้ต้ังภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต 
      ซึง่เกดิจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย  รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี  และจากประสบการณ์ใน
      อดีต การประเมินนี้อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการตัดสินใจเกีย่วกบั
      เหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ  อาจจะท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปล่ียนการตัดสินใจ   โดยขึน้อยู่กบัความ
      เพียงพอของภาษีเงินได้คา้งจ่ายที่มีอยู่     การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้คา้งจ่ายจะกระทบต่อคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้
      ในงวดที่เกดิการเปล่ียนแปลง

4.12.4  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้       เมือ่บริษัทฯ  และ
      บริษัทย่อยมีสิทธติามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกบัหนี้สินภาษีเงินได้ของ
      งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั หรือ
      หน่วยภาษีต่างกนัส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น        บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีความต้ังใจจะจ่ายช าระหนี้สินและ
      สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธหิรือต้ังใจจะรับคนืสินทรัพย์และจ่ายช าระหนี้สินในเวลาเดียวกนั

4.12.5  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือ่มีความเป็นไปได้คอ่นขา้งแน่นอนว่า     ก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
      อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
      บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

     4.13  ประมาณการทางบัญชี
               การจัดท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและการต้ังขอ้
     สมมติฐานบางประการ      ซึง่อาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน     และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
     งบการเงิน ซึง่ผลที่เกดิขึน้จริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินที่ประมาณไว้
              บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ต้ังประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต  เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชี
     อาจจะไม่ตรงกบัผลที่เกดิขึน้จริง  ประมาณการและขอ้สมมุติฐานที่อาจมีความเสีย่งต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลคา่
     สินทรัพย์ยกไป  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  ได้แก ่ คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ คา่เผ่ือ
     การด้อยคา่ของสินทรัพย์   การประมาณการในเร่ืองต่าง ๆ    ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกีย่วขอ้งของหมายเหตุประกอบงบ
     การเงินแล้ว

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     4.14  ประมาณการหนี้สิน 

               บริษัทฯ      และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมือ่มีความเป็นไปได้คอ่นขา้งแน่ของการเกดิภาระผูกพันใน

     ปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต    ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผล

     ให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ      เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้

     อย่างน่าเช่ือถือ   หากบริษัทฯ  และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับคนืรายจ่ายที่จ่ายช าระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือ

     บางส่วนอย่างแน่นอน   บริษัทฯ   และบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคนืเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกนิจ านวน

     ประมาณการหนี้สินที่เกีย่วขอ้ง

     4.15  ก ำไรต่อหุ้น

            ก ำไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐำน  ค ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธสิ ำหรับปีด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียที่ออกและ

     เรียกช ำระแล้ว  

            ก ำไรต่อหุ้นปรับลด  ค ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธสิ ำหรับปีด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียที่ออกและเรียก

     ช ำระแล้ว   บวกแล้วจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทฯ  ต้องออกให้กบัผู้ถือหุ้นใบส ำคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสำมัญของบริษัท

5.  ขอ้มูลเพ่ิมเติมเกีย่วกบักระแสเงินสด

     5.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

เงินสด 90,160.00 76,379.25 66,596.25 66,098.25

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 4,258,188.74 2,763,651.92 4,137,292.04 2,676,647.22

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 136,462,165.27 97,468,630.59 109,044,648.08 61,391,274.55
รวม 140,810,514.01 100,308,661.76 113,248,536.37 64,134,020.02

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     5.2  รายการที่ไม่เกีย่วกบัเงินสด
            ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2558

1)  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีคา่ซือ้สินทรัพย์ถาวร  จ านวน  47.55 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 15.36 ล้านบาท ใน

     งบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดับ ณ วันสิน้งวดยังไม่ครบก าหนดช าระแสดงไว้เป็นเจ้าหนี้อ่ืน

2)  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าซือ้ยานพาหนะ จ านวน 12.49 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 4.25 ล้านบาท  

     ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดับ โดยจ่ายช าระเงินเร่ิมแรกแล้ว จ านวน 3.23 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 1.17 

     ล้านบาท  ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดับ  ส่วนที่เหลือผ่อนช าระแสดงไว้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

3)  บริษัทฯ  มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จ านวน 34.64 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 69.28 ล้านหุ้น มูลคา่หุ้นที่

     ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ให้กบัผู้ถือหุ้น (หมายเหตุ 19)
            ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2557

1)  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคา่ซือ้สินทรัพย์ถาวร  จ านวน 76.58 ล้านบาท ในงบการเงินรวม  และ 32.74 ล้านบาท  ใน

     งบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดับ ณ วันสิน้งวดยังไม่ครบก าหนดจ่ายช าระ แสดงไว้เป็นเจ้าหนี้อ่ืน

6.  ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การคา้

ที่เรียกช าระแล้ว 196,509,253.47 125,908,825.31 112,877,363.43 125,777,825.31

ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ 1,480,796.40 157,200.00 0.00 0.00

ลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้ภาษีมูลคา่เพ่ิม 43,286,001.40 26,662,906.15 24,507,782.28 21,606,623.38

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

อ่ืน ๆ 33,566,973.79 22,769,801.55 29,675,320.37 22,968,058.40
รวม 274,843,025.06 205,498,661.96 167,060,466.08 200,352,436.04

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2558 2557 2558 2557

            ลูกหนี้การคา้ที่เรียกช าระแล้วแยก
ตามอายุหนี้ที่คา้งรับ ดังนี้ 
ลูกหนี้ยังไม่ครบก าหนดช าระ 138,137,441.63 98,184,662.42 79,910,812.36 98,053,662.42
ลูกหนี้เกนิก าหนดช าระ
-  น้อยกว่า 3 เดือน 52,120,618.79 22,049,959.36 27,758,046.87 22,049,959.36
-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 663,134.20 1,012,600.00 620,334.20 1,012,600.00
-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,857,276.00 2,327,261.40 1,367,100.00 2,327,261.40
-  มากกว่า 12 เดือน 3,730,782.85 2,334,342.13 3,221,070.00 2,334,342.13

รวม 196,509,253.47 125,908,825.31 112,877,363.43 125,777,825.31

7.  สินคา้คงเหลือ  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
     สินคา้ส าเร็จรูป 162,011,340.83 117,703,462.71 136,632,218.75 117,650,712.71
     วัตถุดิบ 44,255,856.41 0.00 0.00 0.00
     วัสดุสิน้เปลือง 2,587,656.15 1,644,497.89 1,976,801.75 1,644,497.89
     สินคา้ระหว่างทาง 21,551,581.52 12,898,464.97 21,551,581.52 12,898,464.97

รวม 230,406,434.91 132,246,425.57 160,160,602.02 132,193,675.57
     หัก  คา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้ส าเร็จรูป (776,603.06) (776,603.06) (776,603.06) (776,603.06)

สุทธิ 229,629,831.85 131,469,822.51 159,383,998.96 131,417,072.51

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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11. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี

บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย) บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)
ณ วันที ่ รายได้ในก าไร ณ วันที ่ รายได้ในก าไร ณ วันที ่

31 ธันวาคม หรือขาดทุน 31 ธันวาคม หรือขาดทุน 31 ธันวาคม
2556 (หมายเหตุ 20.2) 2557 (หมายเหตุ 20.2) 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า) 145,420.61 9,900.00 155,320.61 0.00 155,320.61
สินทรัพย์ถาวร (ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์) 0.00 0.00 0.00 1,605,010.09 1,605,010.09
ประมาณการหนีส้ิน 0.00 82,834.46 82,834.46 (41,584.46) 41,250.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,494,440.39 266,346.41 1,760,786.80 370,613.90 2,131,400.70
รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ 1,960,020.76 1,025,545.13 2,985,565.89 (1,217,445.52) 1,768,120.37
ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน 1,063,705.95 8,369,786.63 9,433,492.58 4,309,037.35 13,742,529.93

รวม 4,663,587.71 9,754,412.63 14,418,000.34 5,025,631.36 19,443,631.70
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้จากการซือ้กิจการ 0.00 0.00 0.00 0.00 (16,428,256.55)
ภาษีเงินได้จากการซือ้กิจการรับรู้ในงวดนี้ 0.00 0.00 0.00 2,641,626.94 2,641,626.94
หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.00 (7,358,632.16) (7,358,632.16) (7,817,700.39) (15,176,332.55)

รวม 0.00 (7,358,632.16) (7,358,632.16) (5,176,073.45) (28,962,962.16)
สุทธิ 4,663,587.71 2,395,780.47 7,059,368.18 (150,442.09) (9,519,330.46)

บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย) บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)
ณ วันที ่ รายได้ในก าไร ณ วันที ่ รายได้ในก าไร ณ วันที ่

31 ธันวาคม หรือขาดทุน 31 ธันวาคม หรือขาดทุน 31 ธันวาคม
2556 (หมายเหตุ 20.2) 2557 (หมายเหตุ 20.2) 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า) 145,420.61 9,900.00 155,320.61 0.00 155,320.61
สินทรัพย์ถาวร (ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์) 0.00 0.00 0.00 1,605,010.09 1,605,010.09
ประมาณการหนีส้ิน 0.00 41,250.00 41,250.00 0.00 41,250.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,475,845.40 284,941.40 1,760,786.80 370,613.90 2,131,400.70
รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ 1,960,020.76 (95,950.20) 1,864,070.56 (95,950.19) 1,768,120.37
ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน 0.00 8,783,615.60 8,783,615.60 4,028,026.50 12,811,642.10

รวม 3,581,286.77 9,023,756.80 12,605,043.57 5,907,700.30 18,512,743.87
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.00 (7,358,632.16) (7,358,632.16) (7,817,700.39) (15,176,332.55)

สุทธิ 3,581,286.77 1,665,124.64 5,246,411.41 (1,910,000.09) 3,336,411.32

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

12. เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
เงินกูยื้มระยะสัน้จากธนาคาร 430,000,000.00 130,000,000.00 430,000,000.00 130,000,000.00
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท 32,467,163.10 33,806,208.41 32,467,163.10 21,275,918.81

รวม 462,467,163.10 163,806,208.41 462,467,163.10 151,275,918.81

     12.1  ณ  วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกนิบัญชีกบัธนาคาร  จ านวน 35 ล้านบาท  (3 แห่ง)  อัตราดอกเบี้ย
              ร้อยละ MOR-1.5 - MOR ต่อปี 
     12.2  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558  บริษัทฯ  มีเงินกูยื้มระยะสัน้กบัธนาคารสองแห่ง  จ านวน 130 ล้านบาท  โดยออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน
               ครบก าหนดช าระภายในเดือนกมุภาพันธ ์2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  MRR ถึง MLR - 2  ต่อปี   และ ณ วันที่  31 ธนัวาคม 
                2557   บริษัทฯ มีเงินกูยื้มระยะสัน้กบัธนาคารสองแห่ง  จ านวน 130 ล้านบาท  โดยออกต๋ัวสัญญาใช้เงินครบก าหนดช าระ
               ภายในเดือนมีนาคม 2558 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ถึง MLR - 2 ต่อปี
     12.3  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีวงเงินกูยื้มเพ่ือน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศกบัธนาคารหลายแห่ง จ านวน 
               420 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกนั ณ วันที่กูยื้ม 
     12.4  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 วงเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มดังกล่าว ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกนั

13. เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
เจ้าหนี้การคา้ 111,309,838.28 55,822,195.57 54,486,768.74 55,822,195.57
เจ้าหนี้อ่ืน 

คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 18,604,296.55 7,280,965.07 14,677,285.73 6,640,229.43
เจ้าหนี้คา่ซือ้สินทรัพย์ถาวร 47,549,178.49 76,583,930.69 15,360,754.61 32,742,030.97
อ่ืน ๆ 11,126,186.02 21,557,348.39 7,950,524.09 20,860,357.73

รวม 188,589,499.34 161,244,439.72 92,475,333.17 116,064,813.70

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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12. เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
เงินกูยื้มระยะสัน้จากธนาคาร 430,000,000.00 130,000,000.00 430,000,000.00 130,000,000.00
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท 32,467,163.10 33,806,208.41 32,467,163.10 21,275,918.81

รวม 462,467,163.10 163,806,208.41 462,467,163.10 151,275,918.81

     12.1  ณ  วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกนิบัญชีกบัธนาคาร  จ านวน 35 ล้านบาท  (3 แห่ง)  อัตราดอกเบี้ย
              ร้อยละ MOR-1.5 - MOR ต่อปี 
     12.2  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558  บริษัทฯ  มีเงินกูยื้มระยะสัน้กบัธนาคารสองแห่ง  จ านวน 130 ล้านบาท  โดยออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน
               ครบก าหนดช าระภายในเดือนกมุภาพันธ ์2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  MRR ถึง MLR - 2  ต่อปี   และ ณ วันที่  31 ธนัวาคม 
                2557   บริษัทฯ มีเงินกูยื้มระยะสัน้กบัธนาคารสองแห่ง  จ านวน 130 ล้านบาท  โดยออกต๋ัวสัญญาใช้เงินครบก าหนดช าระ
               ภายในเดือนมีนาคม 2558 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ถึง MLR - 2 ต่อปี
     12.3  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีวงเงินกูยื้มเพ่ือน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศกบัธนาคารหลายแห่ง จ านวน 
               420 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกนั ณ วันที่กูยื้ม 
     12.4  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 วงเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มดังกล่าว ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกนั

13. เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
เจ้าหนี้การคา้ 111,309,838.28 55,822,195.57 54,486,768.74 55,822,195.57
เจ้าหนี้อ่ืน 

คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 18,604,296.55 7,280,965.07 14,677,285.73 6,640,229.43
เจ้าหนี้คา่ซือ้สินทรัพย์ถาวร 47,549,178.49 76,583,930.69 15,360,754.61 32,742,030.97
อ่ืน ๆ 11,126,186.02 21,557,348.39 7,950,524.09 20,860,357.73

รวม 188,589,499.34 161,244,439.72 92,475,333.17 116,064,813.70

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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14. เงินกูยื้มระยะยาว   
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
เงินกูยื้มจากธนาคาร 651,189,962.61 188,545,366.23 185,290,376.54 188,545,366.23 
หัก  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
       ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (117,823,382.92) (44,556,000.00) (52,896,000.00) (44,556,000.00)

สุทธิ 533,366,579.69 143,989,366.23 132,394,376.54 143,989,366.23 

บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีเงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร  โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทใหญ่
    1   สัญญาเงินกูยื้มที่ 1  เงินกูยื้ม จ านวนเงิน 19.51 ล้านบาท จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 81 งวด โดยช าระ 1 เดือนต่องวด 

     งวดละ  0.24  ล้านบาท  (ปลอดช าระเงินต้น  3  เดือน)  เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนกนัยายน  2555  และช าระดอกเบี้ยเป็น
     รายเดือน  ในอัตราร้อยละ MLR - 2.75 ต่อปี  

    2  สัญญาเงินกูยื้มที่ 2  เงินกูยื้ม จ านวนเงิน 32.60 ล้านบาท จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 81 งวด โดยช าระ 1 เดือนต่องวด 
     งวดละ 0.40  ล้านบาท  (ปลอดช าระเงินต้น  3  เดือน)   เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนตุลาคม  2555   และช าระดอกเบี้ยเป็น

         รายเดือน  ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
   3   สัญญาเงินกูยื้มที่ 3  จ านวน 111.96 ล้านบาท  จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 48 งวด  โดยช าระ  1 เดือน ต่องวด  งวดละ

     2.38 ล้านบาท (ปลอดช าระเงินต้น 12 เดือน) เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2557 และช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
     ในอัตราร้อยละ MLR - 1.75 ต่อปี

   4   สัญญาเงินกูยื้มที่ 4  จ านวน 100 ล้านบาท  จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 72 งวด  โดยช าระ 1 เดือน ต่องวด งวดละ 1.39
     ล้านบาท   (ปลอดช าระเงินต้น  12  เดือน)  เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2558  และช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
     ในอัตราร้อยละ MLR - 1.55 ต่อปี  (ปีที่ 1)  และอัตราร้อยละ  MLR - 1 ต่อปี (ต้ังแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป)

                เงินกูยื้มดังกล่าวทั้งสีส่ัญญาค้ าประกนัโดยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ระหว่างกอ่สร้าง (หมายเหตุ 10),
        โดยสิทธกิารเช่าที่ดินบางส่วน (หมายเหตุ 28.1)  และบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยื้มที่ส าคญัดังนี้ 
        1)  บริษัทฯ จะต้องไม่กอ่ขอ้ผูกพันหนี้ หรือภาระใด ๆ โดยการกูยื้มจาก หรือค้ าประกนับุคคลใด ๆ จนท าให้อัตราส่วน
        ของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (Debt  to  Equity  Ratio)  เกนิกว่า  2 ต่อ 1 เท่า  และ  2)  บริษัทฯ  จะต้องด ารง
        อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่น้อยกว่า 2 เท่า (ส าหรับสัญญาเงินกูยื้ม
        ที่ 3 และ 4 ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า)

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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บริษัทย่อย
1   เมือ่วันที่ 28 เมษายน 2558  บริษัทย่อยได้กูยื้มเงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวน 450 ล้านบาท  เพ่ือใช้จ่ายช าระคา่ซือ้

กจิการ (หมายเหตุ 3) จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 84 งวด โดยช าระ 1 เดือนต่องวด งวดละ 6.53 ล้านบาท โดยงวดที่ 84
ให้ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งหมด       เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนพฤษภาคม  2558    และช าระดอกเบี้ยเป็น
รายเดือนในอัตราร้อยละ  MLR - 1.25  ต่อปี     ค้ าประกนัโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้างและเคร่ืองจักร 
(หมายเหตุ  10),   จ าน าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย  และค้ าประกนัโดยบริษัท  ยูเอซี  โกลบอล  จ ากดั  (มหาชน)   และ
บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยื้มที่ส าคญัดังนี้    1)  บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนทุน (Debt to Equity Ratio) ไว้ในอัตราไม่เกนิ 2 ต่อ 1 และ 2)  บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนความสามารถ
ในการช าระหนี้  (Debt Service Coverage Ratio) ไว้ในอัตราส่วนไม่ต่ ากว่า 1.5 ต่อ 1 

2   เมือ่วันที่  29  มิถุนายน  2558   บริษัทย่อยได้กูยื้มเงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง  จ านวน  31.80  ล้านบาท   เพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนคา่ใช้จ่ายในโครงการกอ่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 84 
งวด  โดยช าระ 1 เดือนต่องวด งวดละ 0.46 ล้านบาท  โดยงวดที่ 84 ให้ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งหมด  
เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2558  และช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน  ในอัตราร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี  ค้ าประกนั
โดยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดตามโครงการ (หมายเหตุ 10),  โอนสิทธกิารเช่าที่ดินภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนที่หลังคา
(หมายเหตุ 28.1) และค้ าประกนัโดยบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข
ของสัญญาเงินกูยื้มที่ส าคญัดังนี้ 1) บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (Debt to Equity Ratio) ไว้ใน
อัตราไม่เกนิ 2 ต่อ 1 และ 2) บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage
Ratio)  ไว้ในอัตราส่วนไม่ต่ ากว่า 1 ต่อ 1 

3   เมือ่วันที่  2   กนัยายน  2558   บริษัทย่อยได้กูยื้มเงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง   จ านวน   24   ล้านบาท   เพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนคา่ใช้จ่ายในโครงการกอ่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 84 
งวด  โดยช าระ 1 เดือนต่องวด งวดละ 0.35 ล้านบาท  โดยงวดที่ 84 ให้ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งหมด  
เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนกนัยายน  2558  และช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน  ในอัตราร้อยละ MLR - 1.25  ต่อปี  ค้ าประกนั
โดยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดตามโครงการ (หมายเหตุ 10),  โอนสิทธกิารเช่าที่ดินภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนที่หลังคา
(หมายเหตุ 28.1) และค้ าประกนัโดยบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข
ของสัญญาเงินกูยื้มที่ส าคญัดังนี้ 1) บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (Debt to Equity Ratio) ไว้ใน
อัตราไม่เกนิ 2 ต่อ 1 และ 2) บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage
Ratio)  ไว้ในอัตราส่วนไม่ต่ ากว่า 1 ต่อ 1 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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14. เงินกูยื้มระยะยาว   
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
เงินกูยื้มจากธนาคาร 651,189,962.61 188,545,366.23 185,290,376.54 188,545,366.23 
หัก  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
       ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (117,823,382.92) (44,556,000.00) (52,896,000.00) (44,556,000.00)

สุทธิ 533,366,579.69 143,989,366.23 132,394,376.54 143,989,366.23 
บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีเงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร  โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทใหญ่
    1   สัญญาเงินกูยื้มที่ 1  เงินกูยื้ม จ านวนเงิน 19.51 ล้านบาท จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 81 งวด โดยช าระ 1 เดือนต่องวด 

     งวดละ  0.24  ล้านบาท  (ปลอดช าระเงินต้น  3  เดือน)  เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนกนัยายน  2555  และช าระดอกเบี้ยเป็น
     รายเดือน  ในอัตราร้อยละ MLR - 2.75 ต่อปี  

    2  สัญญาเงินกูยื้มที่ 2  เงินกูยื้ม จ านวนเงิน 32.60 ล้านบาท จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 81 งวด โดยช าระ 1 เดือนต่องวด 
     งวดละ 0.40  ล้านบาท  (ปลอดช าระเงินต้น  3  เดือน)   เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนตุลาคม  2555   และช าระดอกเบี้ยเป็น

         รายเดือน  ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
   3   สัญญาเงินกูยื้มที่ 3  จ านวน 111.96 ล้านบาท  จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 48 งวด  โดยช าระ  1 เดือน ต่องวด  งวดละ

     2.38 ล้านบาท (ปลอดช าระเงินต้น 12 เดือน) เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2557 และช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
     ในอัตราร้อยละ MLR - 1.75 ต่อปี

   4   สัญญาเงินกูยื้มที่ 4  จ านวน 100 ล้านบาท  จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 72 งวด  โดยช าระ 1 เดือน ต่องวด งวดละ 1.39
     ล้านบาท   (ปลอดช าระเงินต้น  12  เดือน)  เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2558  และช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
     ในอัตราร้อยละ MLR - 1.55 ต่อปี  (ปีที่ 1)  และอัตราร้อยละ  MLR - 1 ต่อปี (ต้ังแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป)

                เงินกูยื้มดังกล่าวทั้งสีส่ัญญาค้ าประกนัโดยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ระหว่างกอ่สร้าง (หมายเหตุ 10),
        โดยสิทธกิารเช่าที่ดินบางส่วน (หมายเหตุ 28.1)  และบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยื้มที่ส าคญัดังนี้ 
        1)  บริษัทฯ จะต้องไม่กอ่ขอ้ผูกพันหนี้ หรือภาระใด ๆ โดยการกูยื้มจาก หรือค้ าประกนับุคคลใด ๆ จนท าให้อัตราส่วน
        ของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (Debt  to  Equity  Ratio)  เกนิกว่า  2 ต่อ 1 เท่า  และ  2)  บริษัทฯ  จะต้องด ารง
        อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่น้อยกว่า 2 เท่า (ส าหรับสัญญาเงินกูยื้ม
        ที่ 3 และ 4 ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า)

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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บริษัทย่อย
1   เมือ่วันที่ 28 เมษายน 2558  บริษัทย่อยได้กูยื้มเงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวน 450 ล้านบาท  เพ่ือใช้จ่ายช าระคา่ซือ้

กจิการ (หมายเหตุ 3) จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 84 งวด โดยช าระ 1 เดือนต่องวด งวดละ 6.53 ล้านบาท โดยงวดที่ 84
ให้ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งหมด       เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนพฤษภาคม  2558    และช าระดอกเบี้ยเป็น
รายเดือนในอัตราร้อยละ  MLR - 1.25  ต่อปี     ค้ าประกนัโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้างและเคร่ืองจักร 
(หมายเหตุ  10),   จ าน าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย  และค้ าประกนัโดยบริษัท  ยูเอซี  โกลบอล  จ ากดั  (มหาชน)   และ
บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยื้มที่ส าคญัดังนี้    1)  บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนทุน (Debt to Equity Ratio) ไว้ในอัตราไม่เกนิ 2 ต่อ 1 และ 2)  บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนความสามารถ
ในการช าระหนี้  (Debt Service Coverage Ratio) ไว้ในอัตราส่วนไม่ต่ ากว่า 1.5 ต่อ 1 

2   เมือ่วันที่  29  มิถุนายน  2558   บริษัทย่อยได้กูยื้มเงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง  จ านวน  31.80  ล้านบาท   เพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนคา่ใช้จ่ายในโครงการกอ่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 84 
งวด  โดยช าระ 1 เดือนต่องวด งวดละ 0.46 ล้านบาท  โดยงวดที่ 84 ให้ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งหมด  
เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2558  และช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน  ในอัตราร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี  ค้ าประกนั
โดยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดตามโครงการ (หมายเหตุ 10),  โอนสิทธกิารเช่าที่ดินภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนที่หลังคา
(หมายเหตุ 28.1) และค้ าประกนัโดยบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข
ของสัญญาเงินกูยื้มที่ส าคญัดังนี้ 1) บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (Debt to Equity Ratio) ไว้ใน
อัตราไม่เกนิ 2 ต่อ 1 และ 2) บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage
Ratio)  ไว้ในอัตราส่วนไม่ต่ ากว่า 1 ต่อ 1 

3   เมือ่วันที่  2   กนัยายน  2558   บริษัทย่อยได้กูยื้มเงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง   จ านวน   24   ล้านบาท   เพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนคา่ใช้จ่ายในโครงการกอ่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา จ่ายช าระคนืเงินต้น รวม 84 
งวด  โดยช าระ 1 เดือนต่องวด งวดละ 0.35 ล้านบาท  โดยงวดที่ 84 ให้ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งหมด  
เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนกนัยายน  2558  และช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน  ในอัตราร้อยละ MLR - 1.25  ต่อปี  ค้ าประกนั
โดยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดตามโครงการ (หมายเหตุ 10),  โอนสิทธกิารเช่าที่ดินภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนที่หลังคา
(หมายเหตุ 28.1) และค้ าประกนัโดยบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข
ของสัญญาเงินกูยื้มที่ส าคญัดังนี้ 1) บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (Debt to Equity Ratio) ไว้ใน
อัตราไม่เกนิ 2 ต่อ 1 และ 2) บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage
Ratio)  ไว้ในอัตราส่วนไม่ต่ ากว่า 1 ต่อ 1 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  
           15.1  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ 10,587,918.74 5,116,644.74 5,087,762.67 5,116,644.74 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า 156,824,777.78 229,560,059.46 156,824,777.78 229,560,059.46 

รวม 167,412,696.52 234,676,704.20 161,912,540.45 234,676,704.20 
หัก  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ก าหนด
       ช าระภายในหนึ่งปี (81,071,337.75) (75,040,281.79) (79,593,088.66) (75,040,281.79)

สุทธิ 86,341,358.77 159,636,422.41 82,319,451.79 159,636,422.41 
           15.2  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ถาวร ราคาทุนที่อยู่ในระหว่างจ่ายช าระแกเ่จ้าหนี้ตามสัญญาเช่าดังกล่าวขา้งต้น ดังนี้ 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2558 2557 2558 2557

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 538,560,467.29 536,710,000.00 538,560,467.29 536,710,000.00 
ยานพาหนะ 23,127,065.42 12,494,018.69 14,894,018.69 12,494,018.69 

รวม 561,687,532.71 549,204,018.69 553,454,485.98 549,204,018.69 
           15.3  จ านวนเงินขัน้ต่ าที่ต้องจ่ายสินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2558 2557 2558 2557

ภายใน 1 ปี 87,632,417.49 85,049,220.00 85,880,261.49 85,049,220.00 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 88,053,126.87 168,010,566.78 84,548,814.87 168,010,566.78 
เกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 845,169.00 0.00 29,946.00 0.00 

รวม 176,530,713.36 253,059,786.78 170,459,022.36 253,059,786.78 
หัก  ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ
       สัญญาเช่าการเงิน (9,118,016.84) (18,383,082.58) (8,546,481.91) (18,383,082.58)
มูลคา่ปัจจุบันของหนี้สินตาม
       สัญญาเช่าการเงิน 167,412,696.52 234,676,704.20 161,912,540.45 234,676,704.20 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกีย่วกบัผลประโยชน์พนักงานตามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน

        พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือ่เกษียณแกพ่นักงานตามสิทธแิละอายุงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว

       โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้มีความเสีย่งจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย ได้แกค่วามเสีย่งของ

       ช่วงชีวิต ความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียน ความเสีย่งจากอัตราดอกเบี้ย และความเสีย่งจากตลาด (เงินลงทุน)

   ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
   มูลคา่ปัจจุบันของภาระผูกพัน 11,456,777.50 8,803,934.00 10,657,003.50 8,803,934.00 

   การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

   ยอดคงเหลือต้นงวด 8,803,934.00 7,427,201.96 8,803,934.00 7,379,227.00 

   ผลประโยชน์จ่าย (115,230.50) 0.00 (115,230.50) 0.00 

   ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย 2,768,074.00 1,376,732.04 1,968,300.00 1,424,707.00 
   ยอดคงเหลือปลายงวด 11,456,777.50 8,803,934.00 10,657,003.50 8,803,934.00 

   คา่ใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

   ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2,485,604.00 1,073,446.04 1,688,872.00 1,121,421.00 

   ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 282,470.00 303,286.00 279,428.00 303,286.00 
รวม 2,768,074.00 1,376,732.04 1,968,300.00 1,424,707.00 

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  
           15.1  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ 10,587,918.74 5,116,644.74 5,087,762.67 5,116,644.74 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า 156,824,777.78 229,560,059.46 156,824,777.78 229,560,059.46 

รวม 167,412,696.52 234,676,704.20 161,912,540.45 234,676,704.20 
หัก  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ก าหนด
       ช าระภายในหนึ่งปี (81,071,337.75) (75,040,281.79) (79,593,088.66) (75,040,281.79)

สุทธิ 86,341,358.77 159,636,422.41 82,319,451.79 159,636,422.41 
           15.2  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ถาวร ราคาทุนที่อยู่ในระหว่างจ่ายช าระแกเ่จ้าหนี้ตามสัญญาเช่าดังกล่าวขา้งต้น ดังนี้ 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2558 2557 2558 2557

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 538,560,467.29 536,710,000.00 538,560,467.29 536,710,000.00 
ยานพาหนะ 23,127,065.42 12,494,018.69 14,894,018.69 12,494,018.69 

รวม 561,687,532.71 549,204,018.69 553,454,485.98 549,204,018.69 
           15.3  จ านวนเงินขัน้ต่ าที่ต้องจ่ายสินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2558 2557 2558 2557

ภายใน 1 ปี 87,632,417.49 85,049,220.00 85,880,261.49 85,049,220.00 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 88,053,126.87 168,010,566.78 84,548,814.87 168,010,566.78 
เกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 845,169.00 0.00 29,946.00 0.00 

รวม 176,530,713.36 253,059,786.78 170,459,022.36 253,059,786.78 
หัก  ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ
       สัญญาเช่าการเงิน (9,118,016.84) (18,383,082.58) (8,546,481.91) (18,383,082.58)
มูลคา่ปัจจุบันของหนี้สินตาม
       สัญญาเช่าการเงิน 167,412,696.52 234,676,704.20 161,912,540.45 234,676,704.20 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกีย่วกบัผลประโยชน์พนักงานตามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน

        พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือ่เกษียณแกพ่นักงานตามสิทธแิละอายุงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว

       โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้มีความเสีย่งจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย ได้แกค่วามเสีย่งของ

       ช่วงชีวิต ความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียน ความเสีย่งจากอัตราดอกเบี้ย และความเสีย่งจากตลาด (เงินลงทุน)

   ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
   มูลคา่ปัจจุบันของภาระผูกพัน 11,456,777.50 8,803,934.00 10,657,003.50 8,803,934.00 

   การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

   ยอดคงเหลือต้นงวด 8,803,934.00 7,427,201.96 8,803,934.00 7,379,227.00 

   ผลประโยชน์จ่าย (115,230.50) 0.00 (115,230.50) 0.00 

   ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย 2,768,074.00 1,376,732.04 1,968,300.00 1,424,707.00 
   ยอดคงเหลือปลายงวด 11,456,777.50 8,803,934.00 10,657,003.50 8,803,934.00 

   คา่ใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

   ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2,485,604.00 1,073,446.04 1,688,872.00 1,121,421.00 

   ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 282,470.00 303,286.00 279,428.00 303,286.00 
รวม 2,768,074.00 1,376,732.04 1,968,300.00 1,424,707.00 

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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   บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้คา่ใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้ในงบก าไรขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
   คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 2,768,074.00 1,376,732.04 1,968,300.00 1,424,707.00 

   ขอ้สมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธถัีวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก)
งบการเงินรวม (ร้อยละ) งบการเงินเฉพาะกจิการ (ร้อยละ)

2558 2557 2558 2557
   อัตราคดิลด 3.61 - 3.70 3.61 - 4.11 3.70 4.11 
   การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต 5 - 6 6 - 6.45 5.00 6.45 
   ขอ้สมมติเกีย่วกบัอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551
    ("TMO08")

   การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
            การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที่เกีย่วขอ้งในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที่อาจ
   เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพัน
   ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นจ านวนเงิน ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
เพ่ิมขึน้ ลดลง เพ่ิมขึน้ ลดลง

   ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
      ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558
      อัตราคดิลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,065,363.00) 1,246,777.00 (972,942.00) 1,134,019.00
      การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต
          (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,216,681.00 (1,061,928.00) 1,107,477.00 (970,341.00)
          แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค านึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการ
   ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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17. ทุนเรือนหุ้น
        17.1  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมือ่วันที่ 9 เมษายน 2558  ผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้ 
                1.1  ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ านวน 39,630.00 บาท  (หุ้นสามัญ 79,260 หุ้น  มูลคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท)   ท าให้

      บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ  จ านวน  663,417,402  หุ้น   มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  0.50  บาท   โดยบริษัทฯ  ได้
     จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว เมือ่วันที่ 21 เมษายน 2558

                1.2  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 41.47 ล้านบาท  (หุ้นสามัญ 82.93 ล้านหุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ท าให้
     บริษัทฯ   มีทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ  จ านวน  746,347,402  หุ้น  มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  0.50  บาท    โดยบริษัทฯ   ได้
     จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว เมือ่วันที่ 22 เมษายน 2558  และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  ดังนี้
     1.2.1  หุ้นสามัญ  จ านวนไม่เกนิ 69.28 ล้านหุ้น  มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  เพ่ือรองรับไว้ส าหรับการจ่ายหุ้นปันผล

           และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนที่ช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ เมือ่วันที่ 30 เมษายน 2558
     1.2.2  หุ้นสามัญ  จ านวนไม่เกนิ  13.65 ล้านหุ้น  มูลคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  เพ่ือรองรับการปรับสิทธขิองใบส าคญั
           แสดงสิทธ ิ( UAC – W1)  

        17.2   การเพ่ิมขึน้และลดลงของทุนเรือนหุ้น สรุปได้ดังนี้
   

จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท) จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท)
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 663,496,662 331,748,331.00 554,191,159 277,095,579.50
ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธ ิUAC-W1 0 0.00 30,917 15,458.50
ยอด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 663,496,662 331,748,331.00 554,222,076 277,111,038.00
ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธ ิUAC-W1 0 0.00 274,780 137,390.00 
ลดทุนหุ้นสามัญ (79,260) (39,630.00) 0 0.00 
เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 82,930,000 41,465,000.00 0 0.00 
จ่ายหุ้นปันผล 0 0.00 69,277,110 34,638,555.00 
ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธ ิUAC-W1 0 0.00 8,100,135 4,050,067.50 
ยอด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 746,347,402 373,173,701.00 631,874,101 315,937,050.50

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและช าระแล้ว
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17. ทุนเรือนหุ้น
        17.1  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมือ่วันที่ 9 เมษายน 2558  ผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้ 
                1.1  ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ านวน 39,630.00 บาท  (หุ้นสามัญ 79,260 หุ้น  มูลคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท)   ท าให้

      บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ  จ านวน  663,417,402  หุ้น   มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  0.50  บาท   โดยบริษัทฯ  ได้
     จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว เมือ่วันที่ 21 เมษายน 2558

                1.2  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 41.47 ล้านบาท  (หุ้นสามัญ 82.93 ล้านหุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ท าให้
     บริษัทฯ   มีทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ  จ านวน  746,347,402  หุ้น  มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  0.50  บาท    โดยบริษัทฯ   ได้
     จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว เมือ่วันที่ 22 เมษายน 2558  และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  ดังนี้
     1.2.1  หุ้นสามัญ  จ านวนไม่เกนิ 69.28 ล้านหุ้น  มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  เพ่ือรองรับไว้ส าหรับการจ่ายหุ้นปันผล

           และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนที่ช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ เมือ่วันที่ 30 เมษายน 2558
     1.2.2  หุ้นสามัญ  จ านวนไม่เกนิ  13.65 ล้านหุ้น  มูลคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  เพ่ือรองรับการปรับสิทธขิองใบส าคญั
           แสดงสิทธ ิ( UAC – W1)  

        17.2   การเพ่ิมขึน้และลดลงของทุนเรือนหุ้น สรุปได้ดังนี้
   

จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท) จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท)
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 663,496,662 331,748,331.00 554,191,159 277,095,579.50
ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธ ิUAC-W1 0 0.00 30,917 15,458.50
ยอด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 663,496,662 331,748,331.00 554,222,076 277,111,038.00
ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธ ิUAC-W1 0 0.00 274,780 137,390.00 
ลดทุนหุ้นสามัญ (79,260) (39,630.00) 0 0.00 
เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 82,930,000 41,465,000.00 0 0.00 
จ่ายหุ้นปันผล 0 0.00 69,277,110 34,638,555.00 
ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธ ิUAC-W1 0 0.00 8,100,135 4,050,067.50 
ยอด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 746,347,402 373,173,701.00 631,874,101 315,937,050.50

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและช าระแล้ว
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        17.3   ใบส าคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสามัญของบริษัท  (UAC-W1)
1.  เมือ่วันที่ 1 กมุภาพันธ ์2556  บริษัทฯ ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสามัญบริษัท (UAC-W1)  ให้แกผู้่ถือหุ้นจ านวน

 92.15 ล้านหน่วย โดยไม่คดิมูลคา่ อัตราในการใช้สิทธ ิ1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.20 หุ้น (เศษของหุ้นให้ตัดทิ้ง) ราคาใช้สิทธิ
 หุ้นละ 6.25 บาท  ใช้สิทธภิายใน  3 ปี  นับจากวันที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธ ิ ก าหนดให้ใช้สิทธวัินท าการสุดท้ายของทุก
 ไตรมาส โดยวันแรกของการใช้สิทธวัินที่ 29 มีนาคม  2556 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธวัินที่ 31 มกราคม 2559

       - เมือ่วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายหุ้นปันผลให้แกผู้่ถือหุ้น ผลท าให้อัตราการใช้สิทธเิปล่ียนเป็น 1 หน่วย
          ต่อหุ้นสามัญ 1.20 หุ้น และราคาใช้สิทธเิปล่ียนเป็นหุ้นละ 6.25 บาท 
       - เมือ่วันที่ 30 เมษายน 2558  บริษัทฯ ได้จ่ายหุ้นปันผลให้แกผู้่ถือหุ้น  ผลท าให้อัตราการใช้สิทธเิปล่ียนเป็น 1 หน่วย
          ต่อหุ้นสามัญ 1.35 หุ้น และราคาใช้สิทธเิปล่ียนเป็นหุ้นละ 5.5555 บาท 
2.  การเพ่ิมขึน้และลดลงของใบส าคญัแสดงสิทธ ิ สรุปได้ดังนี้

จ านวนหน่วย
2558 2557

          ยอดคงเหลือต้นงวด 90,996,105 91,021,870
          ใช้สิทธติามใบส าคญัแสดงสิทธิ (6,229,084) (25,765)
          ยอดคงเหลือปลายงวด 84,767,021 90,996,105

18. ส ารองตามกฏหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากดั บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธสิ าหรับปีไว้เป็นส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า

      ร้อยละ  5  ของก าไรสุทธปิระจ าปี  หลังหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา  (ถ้ามี)  จนกว่าส ารองตามกฏหมายนี้จะมียอดไม่น้อยกว่า
      ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ทุนส ารองตามกฏหมายนี้ไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได้

19. การจัดสรรก าไรสะสม
      ส าหรับปี 2558

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมือ่วันที่ 9 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แกผู้่ถือหุ้น
      อัตราหุ้นละ 0.06945 บาท จ านวน 554.22 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 38.49 ล้านบาท แบ่งเป็น 1)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
      ไม่เกนิจ านวน  34.64  ล้านบาท หรือคดิเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล เท่ากบัหุ้นละ 0.0625 บาท ให้กบัผู้ถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ
      1 หุ้นปันผล และ 2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด อัตราหุ้นละ 0.00695 บาท หรือคดิเป็นเงินไม่เกนิจ านวน 3.85 ล้านบาท และต้ังส ารอง
      ตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  จ านวน 4.07 ล้านบาท  โดยจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 30 เมษายน 2558

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      ส าหรับปี 2557

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2557  เมือ่วันที่  4  เมษายน  2557  ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่

      ผู้ถือหุ้น  อัตราหุ้นละ  0.16  บาท   จ านวน  554.20  ล้านหุ้น   รวมเป็นเงิน  88.67  ล้านบาท    โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 

      2 พฤษภาคม 2557 และต้ังส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556  จ านวน  3.12  ล้านบาท  บริษัทฯ ได้จ่าย

      เงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 

20. ภาษีเงินได้

      20.1  การค านวณภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

        บริษัทใหญ่

              บริษัทฯ ค านวณภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 20  จากก าไร(ขาดทุน) กอ่นหักภาษีเงินได้ส าหรับปี บวกกลับด้วยส ารอง

     คา่ใช้จ่ายและรายการอ่ืนๆ  ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี) 

        บริษัทย่อย

              บริษัทย่อยค านวณภาษีเงินได้  ในอัตราร้อยละ 15 - 20 จากก าไร(ขาดทุน)กอ่นหักภาษีเงินได้ส าหรับปี  บวกกลับด้วย

     ส ารองคา่ใช้จ่ายและรายการอ่ืนๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี) 

      20.2  คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบัน 6,980,165.47 107,354.51 0.00 (207,158.92)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลต่างช่ัวคราว 150,442.09 (2,395,780.47) 1,910,000.09 (1,665,124.64)
รวม 7,130,607.56 (2,288,425.96) 1,910,000.09 (1,872,283.56)

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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        17.3   ใบส าคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสามัญของบริษัท  (UAC-W1)
1.  เมือ่วันที่ 1 กมุภาพันธ ์2556  บริษัทฯ ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสามัญบริษัท (UAC-W1)  ให้แกผู้่ถือหุ้นจ านวน

 92.15 ล้านหน่วย โดยไม่คดิมูลคา่ อัตราในการใช้สิทธ ิ1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.20 หุ้น (เศษของหุ้นให้ตัดทิ้ง) ราคาใช้สิทธิ
 หุ้นละ 6.25 บาท  ใช้สิทธภิายใน  3 ปี  นับจากวันที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธ ิ ก าหนดให้ใช้สิทธวัินท าการสุดท้ายของทุก
 ไตรมาส โดยวันแรกของการใช้สิทธวัินที่ 29 มีนาคม  2556 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธวัินที่ 31 มกราคม 2559

       - เมือ่วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายหุ้นปันผลให้แกผู้่ถือหุ้น ผลท าให้อัตราการใช้สิทธเิปล่ียนเป็น 1 หน่วย
          ต่อหุ้นสามัญ 1.20 หุ้น และราคาใช้สิทธเิปล่ียนเป็นหุ้นละ 6.25 บาท 
       - เมือ่วันที่ 30 เมษายน 2558  บริษัทฯ ได้จ่ายหุ้นปันผลให้แกผู้่ถือหุ้น  ผลท าให้อัตราการใช้สิทธเิปล่ียนเป็น 1 หน่วย
          ต่อหุ้นสามัญ 1.35 หุ้น และราคาใช้สิทธเิปล่ียนเป็นหุ้นละ 5.5555 บาท 
2.  การเพ่ิมขึน้และลดลงของใบส าคญัแสดงสิทธ ิ สรุปได้ดังนี้

จ านวนหน่วย
2558 2557

          ยอดคงเหลือต้นงวด 90,996,105 91,021,870
          ใช้สิทธติามใบส าคญัแสดงสิทธิ (6,229,084) (25,765)
          ยอดคงเหลือปลายงวด 84,767,021 90,996,105

18. ส ารองตามกฏหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากดั บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธสิ าหรับปีไว้เป็นส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า

      ร้อยละ  5  ของก าไรสุทธปิระจ าปี  หลังหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา  (ถ้ามี)  จนกว่าส ารองตามกฏหมายนี้จะมียอดไม่น้อยกว่า
      ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ทุนส ารองตามกฏหมายนี้ไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได้

19. การจัดสรรก าไรสะสม
      ส าหรับปี 2558

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมือ่วันที่ 9 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แกผู้่ถือหุ้น
      อัตราหุ้นละ 0.06945 บาท จ านวน 554.22 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 38.49 ล้านบาท แบ่งเป็น 1)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
      ไม่เกนิจ านวน  34.64  ล้านบาท หรือคดิเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล เท่ากบัหุ้นละ 0.0625 บาท ให้กบัผู้ถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ
      1 หุ้นปันผล และ 2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด อัตราหุ้นละ 0.00695 บาท หรือคดิเป็นเงินไม่เกนิจ านวน 3.85 ล้านบาท และต้ังส ารอง
      ตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  จ านวน 4.07 ล้านบาท  โดยจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 30 เมษายน 2558

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      ส าหรับปี 2557

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2557  เมือ่วันที่  4  เมษายน  2557  ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่

      ผู้ถือหุ้น  อัตราหุ้นละ  0.16  บาท   จ านวน  554.20  ล้านหุ้น   รวมเป็นเงิน  88.67  ล้านบาท    โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 

      2 พฤษภาคม 2557 และต้ังส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556  จ านวน  3.12  ล้านบาท  บริษัทฯ ได้จ่าย

      เงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 

20. ภาษีเงินได้

      20.1  การค านวณภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

        บริษัทใหญ่

              บริษัทฯ ค านวณภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 20  จากก าไร(ขาดทุน) กอ่นหักภาษีเงินได้ส าหรับปี บวกกลับด้วยส ารอง

     คา่ใช้จ่ายและรายการอ่ืนๆ  ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี) 

        บริษัทย่อย

              บริษัทย่อยค านวณภาษีเงินได้  ในอัตราร้อยละ 15 - 20 จากก าไร(ขาดทุน)กอ่นหักภาษีเงินได้ส าหรับปี  บวกกลับด้วย

     ส ารองคา่ใช้จ่ายและรายการอ่ืนๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี) 

      20.2  คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบัน 6,980,165.47 107,354.51 0.00 (207,158.92)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลต่างช่ัวคราว 150,442.09 (2,395,780.47) 1,910,000.09 (1,665,124.64)
รวม 7,130,607.56 (2,288,425.96) 1,910,000.09 (1,872,283.56)

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      20.3  การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 101,130,775.42 48,755,829.88 88,664,105.83 79,572,580.71
อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 20 20 20
ภาษีเงินได้ 20,226,155.08 9,751,165.98 17,732,821.17 15,914,516.14
คา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 3,441,671.23 1,270,335.52 1,287,082.23 496,704.45
คา่ใช้จ่ายที่หักได้เพ่ิมทางภาษี (764,239.80) (886,845.35) (17,109,903.31) (18,283,504.15)
ก าไร(ขาดทุน)ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (120,882.26) 0.00 0.00 0.00
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม (15,837,329.63) (12,426,046.27) 0.00 0.00

ผลกระทบจากการตัดรายการกบั
บริษัทย่อย 185,232.94 2,964.16 0.00 0.00

รวมภาษีเงินได้ 7,130,607.56 (2,288,425.96) 1,910,000.09 (1,872,283.56)
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงร้อยละ 7 0 2 0

21. ก าไรต่อหุ้น
      21.1  ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน  ค านวณโดยการหารยอดก าไรสุทธสิ าหรับงวด  ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียที่ออกและเรียกช าระแล้ว
              โดยใช้จ านวนหุ้นรวมจ านวนหุ้นปันผลที่ออกให้แกผู้่ถือหุ้น  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมือ่วันที่ 9 เมษายน 
              2558 (หมายเหตุ 19)  และปรับย้อนหลังก าไรสุทธต่ิอหุ้น ส าหรับปี 2557 ใหม่  ดังนี้

กอ่นจ่ายหุ้นปันผล หลังจ่ายหุ้นปันผล
ก าไรต่อหุ้น จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น จ านวนหุ้น

ปี 2558 - - 0.15 624,904,477      
ปี 2557 0.10 553,396,248      0.09 622,673,358      

กอ่นจ่ายหุ้นปันผล หลังจ่ายหุ้นปันผล
ก าไรต่อหุ้น จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น จ านวนหุ้น

ปี 2558 - - 0.14 624,904,477      
ปี 2557 0.15 553,396,248      0.13 622,673,358      

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

            21.2  ก ำไรต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร (ขำดทุน)สุทธสิ ำหรับปี ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียที่ออกและเรียกช ำระ

                    แล้วบวกด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทฯ ต้องออกให้กบัผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ์ซือ้หุ้นสำมัญ ของบริษัท (หมำยเหตุ 17)

       

ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวนหุน้ ก ำไรต่อหุน้

2558      บำท      2557 2558      หุน้      2557 2558 บำท 2557

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน

    ก ำไรส ำหรับปีทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้สำมัญ 96,348,288.89 53,648,194.82 624,904,477 622,673,358 0.15 0.09

    ผลกระทบของหุน้สำมัญ เทียบเท่ำปรับเพ่ิม 

        (สิทธิทีจ่ะใช้สิทธิซือ้หุน้) -                      -                      30,342,052 28,525,020

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด

    ก ำไรส ำหรับปีทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้สำมัญ

       สมมติว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงเป็นหุน้สำมัญ 96,348,288.89 53,648,194.82 655,246,529 651,198,378 0.15 0.08

ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวนหุน้ ก ำไรต่อหุน้

2558      บำท      2557 2558      หุน้      2557 2558 บำท 2557

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน

    ก ำไรส ำหรับปีทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้สำมัญ 86,754,105.74 81,444,864.27 624,904,477 622,673,358 0.14 0.13

    ผลกระทบของหุน้สำมัญ เทียบเท่ำ

        ปรับเพ่ิม (สิทธิทีจ่ะใช้สิทธิซือ้หุน้) -                      -                      30,342,052 28,525,020

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด

    ก ำไรส ำหรับปีทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้สำมัญ

        สมมติว่ำ มีกำรเปล่ียนแปลงเป็นหุน้สำมัญ 86,754,105.74 81,444,864.27 655,246,529 651,198,378 0.13 0.13

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

            (              นำงสำวนิลรัตน์    จำรุมโนภำส,    นำยชัชพล    ประสพโชค              )

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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      20.3  การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 101,130,775.42 48,755,829.88 88,664,105.83 79,572,580.71
อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 20 20 20
ภาษีเงินได้ 20,226,155.08 9,751,165.98 17,732,821.17 15,914,516.14
คา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 3,441,671.23 1,270,335.52 1,287,082.23 496,704.45
คา่ใช้จ่ายที่หักได้เพ่ิมทางภาษี (764,239.80) (886,845.35) (17,109,903.31) (18,283,504.15)
ก าไร(ขาดทุน)ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (120,882.26) 0.00 0.00 0.00
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม (15,837,329.63) (12,426,046.27) 0.00 0.00

ผลกระทบจากการตัดรายการกบั
บริษัทย่อย 185,232.94 2,964.16 0.00 0.00

รวมภาษีเงินได้ 7,130,607.56 (2,288,425.96) 1,910,000.09 (1,872,283.56)
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงร้อยละ 7 0 2 0

21. ก าไรต่อหุ้น
      21.1  ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน  ค านวณโดยการหารยอดก าไรสุทธสิ าหรับงวด  ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียที่ออกและเรียกช าระแล้ว
              โดยใช้จ านวนหุ้นรวมจ านวนหุ้นปันผลที่ออกให้แกผู้่ถือหุ้น  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมือ่วันที่ 9 เมษายน 
              2558 (หมายเหตุ 19)  และปรับย้อนหลังก าไรสุทธต่ิอหุ้น ส าหรับปี 2557 ใหม่  ดังนี้

กอ่นจ่ายหุ้นปันผล หลังจ่ายหุ้นปันผล
ก าไรต่อหุ้น จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น จ านวนหุ้น

ปี 2558 - - 0.15 624,904,477      
ปี 2557 0.10 553,396,248      0.09 622,673,358      

กอ่นจ่ายหุ้นปันผล หลังจ่ายหุ้นปันผล
ก าไรต่อหุ้น จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น จ านวนหุ้น

ปี 2558 - - 0.14 624,904,477      
ปี 2557 0.15 553,396,248      0.13 622,673,358      

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

            21.2  ก ำไรต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร (ขำดทุน)สุทธสิ ำหรับปี ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียที่ออกและเรียกช ำระ

                    แล้วบวกด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทฯ ต้องออกให้กบัผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ์ซือ้หุ้นสำมัญ ของบริษัท (หมำยเหตุ 17)

       

ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวนหุน้ ก ำไรต่อหุน้

2558      บำท      2557 2558      หุน้      2557 2558 บำท 2557

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน

    ก ำไรส ำหรับปีทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้สำมัญ 96,348,288.89 53,648,194.82 624,904,477 622,673,358 0.15 0.09

    ผลกระทบของหุน้สำมัญ เทียบเท่ำปรับเพ่ิม 

        (สิทธิทีจ่ะใช้สิทธิซือ้หุน้) -                      -                      30,342,052 28,525,020

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด

    ก ำไรส ำหรับปีทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้สำมัญ

       สมมติว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงเป็นหุน้สำมัญ 96,348,288.89 53,648,194.82 655,246,529 651,198,378 0.15 0.08

ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวนหุน้ ก ำไรต่อหุน้

2558      บำท      2557 2558      หุน้      2557 2558 บำท 2557

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน

    ก ำไรส ำหรับปีทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้สำมัญ 86,754,105.74 81,444,864.27 624,904,477 622,673,358 0.14 0.13

    ผลกระทบของหุน้สำมัญ เทียบเท่ำ

        ปรับเพ่ิม (สิทธิทีจ่ะใช้สิทธิซือ้หุน้) -                      -                      30,342,052 28,525,020

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด

    ก ำไรส ำหรับปีทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้สำมัญ

        สมมติว่ำ มีกำรเปล่ียนแปลงเป็นหุน้สำมัญ 86,754,105.74 81,444,864.27 655,246,529 651,198,378 0.13 0.13

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

            (              นำงสำวนิลรัตน์    จำรุมโนภำส,    นำยชัชพล    ประสพโชค              )

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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22. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนหนึ่งในทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการ

      ที่เกี่ยวข้องกัน   รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า   และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
      22.1  ข้อมูลทั่วไป
            ช่ือบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการค้า นโยบายการก าหนดราคา
            บคุคลที่เกีย่วข้อง
             นางสาวชวิศา  ชีวะเกตุ ญาติสนทิของกรรมการ ค่าเช่าโกดังสนิค้า           เดือนละ 0.14 ล้านบาท 
            บริษัทย่อย
             บริษัท ยูเอซ ีไฮโดรเทค็ จ ากัด บริษัทย่อย รายได้อ่ืน           เดือนละ 0.04 ล้านบาท 
             บริษัท ยูเอซ ีแอนด์ ทพีีท ี บริษัทย่อย รายได้อ่ืน           เดือนละ 0.16 ล้านบาท 

เอ็นเนอร์ย่ี  จ ากัด เงินใหกู้ยื้ม           อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
             บริษัท ยูเอซ ีเอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด บริษัทย่อย เงินใหกู้ยื้ม           อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.63 ต่อปี
             บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ บริษัทย่อย เงินใหกู้ยื้ม           อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี

พาวเวอร์ จ ากัด 
             บริษัท ยูเอซ ีแอ็ดวานซ ์โพลิเมอร์ บริษัทย่อย เงินใหกู้ยื้ม           อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.63 ต่อปี

แอนด์ เคมิคัลส ์จ ากัด ค่าใช้จ่ายอ่ืน           ตามที่จ่ายจริง 
           บริษัทร่วม
             บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน ขายสนิค้า           ราคาตลาด

ซื้อสนิค้า           ราคาตลาด
             บริษัท เซบกิ๊าซ ยูเอซ ีจ ากัด บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน ซื้อสนิค้า           ราคาตลาด

รายได้อ่ืน           เดือนละ 0.18 ล้านบาท 
ค่าจ้างผู้รับเหมา           ตามราคาที่ตกลงกัน 

           กิจการอ่ืนที่เกีย่วข้อง
             บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการใน ขายสนิค้า ราคาตลาด

บริษัทย่อย ค่าจ้างผู้รับเหมา ตามราคาที่ตกลงกัน
             บริษัท ทพีีท ีเทพประทานพร จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการใน เงินกูยื้ม           อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี

บริษัทย่อย
             หา้งหุ้นสว่นจ ากัด เทพประทานพร ผู้ถือหุ้นและกรรมการใน ค่าวัสดุ ราคาตลาด

วัสดุภัณฑ์ บริษัทย่อย
             หา้งหุ้นสว่นจ ากัด ภักดีแผ่นดิน ผู้ถือหุ้นและกรรมการใน ค่าวัสดุ ราคาตลาด

ขอนแก่น บริษัทย่อย
             หา้งหุ้นสว่นจ ากัด มหาเทวพรหม ผู้ถือหุ้นและกรรมการใน ค่าใช้จ่ายอ่ืน           ตามราคาที่ตกลงกัน

เทพประทานพรคอนกรีต บริษัทย่อย
             บริษัท เค แอนด์ เอ็น ญาติสนทิของกรรมการ ซื้อสนิค้า ราคาตลาด

คอมเมอร์เชียล จ ากัด 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      22.2  รายการทรัพย์สินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 
   บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ากัด 0.00 0.00 0.00 42,307.80
   บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 0.00 0.00 1,604,112.00 331,700.00
   บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 0.00 0.00 31,200.00 0.00
   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคัลส์ จ ากัด 0.00 0.00 53,500.00 0.00
   บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด 460,100.00 0.00 460,100.00 0.00
   บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด 0.00 15,103.05 0.00 15,103.05
   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 0.00 5,750,000.00 0.00 5,750,000.00

รวม 460,100.00 5,765,103.05 2,148,912.00 6,139,110.85

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
   บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด 993,678.75 39,859,292.81 993,678.75 993,678.75

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้น
   บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00
   บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00

รวม 0.00 0.00 65,000,000.00 0.00

การเพ่ิมขึ้นและลดลง มีดังนี้ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557
ยอดคงเหลือต้นงวด 0.00 0.00
ใหกู้้ยืมเพ่ิมระหว่างงวด 313,200,000.00 0.00
จ่ายช าระระหว่างงวด (248,200,000.00) 0.00
ยอดคงเหลือปลายงวด 65,000,000.00 0.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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22. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนหนึ่งในทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการ

      ที่เกี่ยวข้องกัน   รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า   และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
      22.1  ข้อมูลทั่วไป
            ช่ือบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการค้า นโยบายการก าหนดราคา
            บคุคลที่เกีย่วข้อง
             นางสาวชวิศา  ชีวะเกตุ ญาติสนทิของกรรมการ ค่าเช่าโกดังสนิค้า           เดือนละ 0.14 ล้านบาท 
            บริษัทย่อย
             บริษัท ยูเอซ ีไฮโดรเทค็ จ ากัด บริษัทย่อย รายได้อ่ืน           เดือนละ 0.04 ล้านบาท 
             บริษัท ยูเอซ ีแอนด์ ทพีีท ี บริษัทย่อย รายได้อ่ืน           เดือนละ 0.16 ล้านบาท 

เอ็นเนอร์ย่ี  จ ากัด เงินใหกู้ยื้ม           อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
             บริษัท ยูเอซ ีเอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด บริษัทย่อย เงินใหกู้ยื้ม           อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.63 ต่อปี
             บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ บริษัทย่อย เงินใหกู้ยื้ม           อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี

พาวเวอร์ จ ากัด 
             บริษัท ยูเอซ ีแอ็ดวานซ ์โพลิเมอร์ บริษัทย่อย เงินใหกู้ยื้ม           อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.63 ต่อปี

แอนด์ เคมิคัลส ์จ ากัด ค่าใช้จ่ายอ่ืน           ตามที่จ่ายจริง 
           บริษัทร่วม
             บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน ขายสนิค้า           ราคาตลาด

ซื้อสนิค้า           ราคาตลาด
             บริษัท เซบกิ๊าซ ยูเอซ ีจ ากัด บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน ซื้อสนิค้า           ราคาตลาด

รายได้อ่ืน           เดือนละ 0.18 ล้านบาท 
ค่าจ้างผู้รับเหมา           ตามราคาที่ตกลงกัน 

           กิจการอ่ืนที่เกีย่วข้อง
             บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการใน ขายสนิค้า ราคาตลาด

บริษัทย่อย ค่าจ้างผู้รับเหมา ตามราคาที่ตกลงกัน
             บริษัท ทพีีท ีเทพประทานพร จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการใน เงินกูยื้ม           อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี

บริษัทย่อย
             หา้งหุ้นสว่นจ ากัด เทพประทานพร ผู้ถือหุ้นและกรรมการใน ค่าวัสดุ ราคาตลาด

วัสดุภัณฑ์ บริษัทย่อย
             หา้งหุ้นสว่นจ ากัด ภักดีแผ่นดิน ผู้ถือหุ้นและกรรมการใน ค่าวัสดุ ราคาตลาด

ขอนแก่น บริษัทย่อย
             หา้งหุ้นสว่นจ ากัด มหาเทวพรหม ผู้ถือหุ้นและกรรมการใน ค่าใช้จ่ายอ่ืน           ตามราคาที่ตกลงกัน

เทพประทานพรคอนกรีต บริษัทย่อย
             บริษัท เค แอนด์ เอ็น ญาติสนทิของกรรมการ ซื้อสนิค้า ราคาตลาด

คอมเมอร์เชียล จ ากัด 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      22.2  รายการทรัพย์สินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 
   บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ากัด 0.00 0.00 0.00 42,307.80
   บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 0.00 0.00 1,604,112.00 331,700.00
   บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 0.00 0.00 31,200.00 0.00
   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคัลส์ จ ากัด 0.00 0.00 53,500.00 0.00
   บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด 460,100.00 0.00 460,100.00 0.00
   บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด 0.00 15,103.05 0.00 15,103.05
   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 0.00 5,750,000.00 0.00 5,750,000.00

รวม 460,100.00 5,765,103.05 2,148,912.00 6,139,110.85

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
   บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด 993,678.75 39,859,292.81 993,678.75 993,678.75

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้น
   บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00
   บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00

รวม 0.00 0.00 65,000,000.00 0.00

การเพ่ิมขึ้นและลดลง มีดังนี้ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557
ยอดคงเหลือต้นงวด 0.00 0.00
ใหกู้้ยืมเพ่ิมระหว่างงวด 313,200,000.00 0.00
จ่ายช าระระหว่างงวด (248,200,000.00) 0.00
ยอดคงเหลือปลายงวด 65,000,000.00 0.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน
   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคัลส์ จ ากัด 0.00 0.00 16,585.00 0.00
   บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด 1,770,473.39 0.00 1,770,473.39 0.00
   บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด 29,632,375.48 36,267,081.23 0.00 32,274,820.97
   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 0.00 13,535,500.00 0.00 13,535,500.00
   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากัด 597,330.00 0.00 0.00 0.00
   หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น 3,965.42 0.00 0.00 0.00

รวม 32,004,144.29 49,802,581.23 1,787,058.39 45,810,320.97
เงินกู้ยืมระยะสั้น
   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากัด 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00

      22.3  รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง   มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
รายได้จากการขายสินค้า
    บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด 3,225,000.00 0.00 3,225,000.00 0.00
   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 350,000.00 11,200.00 350,000.00 11,200.00

รวม 3,575,000.00 11,200.00 3,575,000.00 11,200.00
รายได้อ่ืน

             บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ากัด 0.00 0.00 0.00 420,900.00
             บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 0.00 0.00 2,782,807.00 2,460,000.00

   บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 0.00 0.00 210,824.00 0.00
   บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด 0.00 0.00 303,207.00 0.00
   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคัลส์ จ ากัด 0.00 0.00 3,054,849.00 0.00
   บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด 1,844,770.56 2,712,000.00 1,751,465.00 2,712,000.00

รวม 1,844,770.56 2,712,000.00 8,103,152.00 5,592,900.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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2558 2557 2558 2557
     ต้นทุนขายและใหบ้ริการ
     1)  ซื้อสินค้า

     บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคัลส์ จ ากัด 0.00 0.00 15,500.00 0.00

               บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด 25,635,508.25 37,757,154.55 25,635,508.25 37,757,154.55
     2)  ค่าจ้างผู้รับเหมา 
               บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 0.00 12,523,605.00 0.00 4,025,000.00

รวม 25,635,508.25 50,280,759.55 25,651,008.25 41,782,154.55
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
             นางสาวชวิศา  ชีวะเกตุ 1,667,368.44 1,667,368.44 1,667,368.44 1,667,368.44

   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคัลส์ จ ากัด 0.00 0.00 24,151.81 0.00
   หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มหาเทวพรหม
        เทพประทานพรคอนกรีต 208,140.44 0.00 0.00 0.00
   บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล 
          จ ากัด 174,540.00 32,750.00 174,540.00 32,750.00

รวม 2,050,048.88 1,700,118.44 1,866,060.25 1,700,118.44
      22.4  รายการอ่ืนกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง  มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2558 2557 2558 2557

     สินทรัพย์ถาวร 
             บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด 199,817,363.63 133,884,499.78 12,275,173.44 120,166,934.63

   บริษัท ทีพีพี เทพประทานพร จ ากัด 745,275.00 0.00 0.00 0.00
   หา้งหุ้นสว่นจ ากัด เทพประธานพร วัสดุภัณฑ์ 265,480.00 1,784,250.00 0.00 0.00
   หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภักดีแผ่นดิน ขอนแก่น 6,206.00 253,869.00 0.00 0.00

รวม 200,834,324.63 135,922,618.78 12,275,173.44 120,166,934.63

23. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เน้นผลประโยชน์ที่จ่ายใหแ้ก่กรรมการบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

      จ ากัด  โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายใหก้ับกรรมการในฐานะผู้บริหาร

24. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน    ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหแ้ก่กรรมการเฉพาะในฐานะ

      ผู้บริหาร และใหผู้้บริหารตามนิยามในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผู้จัดการหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
      ระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา      และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่า      ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย  

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
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รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)



งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน
   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคัลส์ จ ากัด 0.00 0.00 16,585.00 0.00
   บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด 1,770,473.39 0.00 1,770,473.39 0.00
   บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด 29,632,375.48 36,267,081.23 0.00 32,274,820.97
   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 0.00 13,535,500.00 0.00 13,535,500.00
   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากัด 597,330.00 0.00 0.00 0.00
   หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น 3,965.42 0.00 0.00 0.00

รวม 32,004,144.29 49,802,581.23 1,787,058.39 45,810,320.97
เงินกู้ยืมระยะสั้น
   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากัด 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00

      22.3  รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง   มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
รายได้จากการขายสินค้า
    บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด 3,225,000.00 0.00 3,225,000.00 0.00
   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 350,000.00 11,200.00 350,000.00 11,200.00

รวม 3,575,000.00 11,200.00 3,575,000.00 11,200.00
รายได้อ่ืน

             บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ากัด 0.00 0.00 0.00 420,900.00
             บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 0.00 0.00 2,782,807.00 2,460,000.00

   บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 0.00 0.00 210,824.00 0.00
   บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด 0.00 0.00 303,207.00 0.00
   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคัลส์ จ ากัด 0.00 0.00 3,054,849.00 0.00
   บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด 1,844,770.56 2,712,000.00 1,751,465.00 2,712,000.00

รวม 1,844,770.56 2,712,000.00 8,103,152.00 5,592,900.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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2558 2557 2558 2557
     ต้นทุนขายและใหบ้ริการ
     1)  ซื้อสินค้า

     บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคัลส์ จ ากัด 0.00 0.00 15,500.00 0.00

               บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด 25,635,508.25 37,757,154.55 25,635,508.25 37,757,154.55
     2)  ค่าจ้างผู้รับเหมา 
               บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 0.00 12,523,605.00 0.00 4,025,000.00

รวม 25,635,508.25 50,280,759.55 25,651,008.25 41,782,154.55
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
             นางสาวชวิศา  ชีวะเกตุ 1,667,368.44 1,667,368.44 1,667,368.44 1,667,368.44

   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคัลส์ จ ากัด 0.00 0.00 24,151.81 0.00
   หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มหาเทวพรหม
        เทพประทานพรคอนกรีต 208,140.44 0.00 0.00 0.00
   บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล 
          จ ากัด 174,540.00 32,750.00 174,540.00 32,750.00

รวม 2,050,048.88 1,700,118.44 1,866,060.25 1,700,118.44
      22.4  รายการอ่ืนกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง  มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2558 2557 2558 2557

     สินทรัพย์ถาวร 
             บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด 199,817,363.63 133,884,499.78 12,275,173.44 120,166,934.63

   บริษัท ทีพีพี เทพประทานพร จ ากัด 745,275.00 0.00 0.00 0.00
   หา้งหุ้นสว่นจ ากัด เทพประธานพร วัสดุภัณฑ์ 265,480.00 1,784,250.00 0.00 0.00
   หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภักดีแผ่นดิน ขอนแก่น 6,206.00 253,869.00 0.00 0.00

รวม 200,834,324.63 135,922,618.78 12,275,173.44 120,166,934.63

23. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เน้นผลประโยชน์ที่จ่ายใหแ้ก่กรรมการบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

      จ ากัด  โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายใหก้ับกรรมการในฐานะผู้บริหาร

24. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน    ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหแ้ก่กรรมการเฉพาะในฐานะ

      ผู้บริหาร และใหผู้้บริหารตามนิยามในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผู้จัดการหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
      ระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา      และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่า      ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย  

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญ มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
     งานที่กิจการท าและถือเป็น
         รายจ่ายฝ่ายทุน (9,480,701.25) (5,150,080.31) (5,819,333.03) (3,320,713.98)
    การเปล่ียนแปลงในสินค้าคงเหลือ (44,307,878.12) (3,143,568.53) (18,981,506.04) (3,143,568.53)
    วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 150,624,314.86 19,693,515.91 13,135,045.18 19,693,515.91
    ค่าจ้างผู้รับเหมา 0.00 13,238,605.00 0.00 4,740,000.00
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 85,650,532.69 62,680,856.29 63,808,235.01 59,375,020.32
    ค่าเสื่อมราคา 65,106,213.91 54,310,300.46 54,004,196.57 53,747,294.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 8,025,050.43 0.00 8,025,050.43 0.00
    ค่านายหน้าขายสินค้า 3,698,993.00 4,117,146.00 3,687,793.00 4,117,146.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ 2,700,000.00 2,410,000.00 2,370,000.00 2,410,000.00
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร 14,799,645.00 12,514,036.89 12,799,645.00 12,514,036.89

26. ส่วนงานด าเนินงาน
      26.1  ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ   ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ   ด าเนินงาน
              ได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหก้ับส่วนงาน   และประเมินผลการด าเนินงาน
              ของส่วนงาน   โดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบริษัทฯ  คือ  ประธานกรรมการบริหาร
      26.2  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจในส่วนงานด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้
                บริษัทใหญ่

 -  ส่วนงานทางธุรกิจ  คือ  1) น าเข้าและจ าหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ,  2) ใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษา
    และใหค้ าแนะน าด้านการตลาดส าหรับสินค้าและบริการ,  3) ผลิตและจ าหน่ายก๊าซชีวภาพ,  4)  ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 
    เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ  5)  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

       -  ส่วนงานทางภูมิศาสตร์  มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ   
                บริษัทย่อย

 -  ส่วนงานทางธุรกิจ  คือ  1)  รับจ้างผลิตน้ าประปา เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม และใช้ในการบริโภค รวมทั้งจ าหน่ายและติดต้ัง
    วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง,   2)  ผลิตและจ าหน่ายก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า   การขนส่งคมนาคมและ
    อุตสาหกรรมทั่วไป  (ยังไม่มีรายได)้, 3) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานทดแทน, 4) ผลิตและจ าหน่าย
    เช้ือเพลิงอัดแท่ง (ยังไม่มีรายได)้ และ 5) ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
 -  ส่วนงานทางภูมิศาสตร์   มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญ มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557
     งานที่กิจการท าและถือเป็น
         รายจ่ายฝ่ายทุน (9,480,701.25) (5,150,080.31) (5,819,333.03) (3,320,713.98)
    การเปล่ียนแปลงในสินค้าคงเหลือ (44,307,878.12) (3,143,568.53) (18,981,506.04) (3,143,568.53)
    วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 150,624,314.86 19,693,515.91 13,135,045.18 19,693,515.91
    ค่าจ้างผู้รับเหมา 0.00 13,238,605.00 0.00 4,740,000.00
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 85,650,532.69 62,680,856.29 63,808,235.01 59,375,020.32
    ค่าเสื่อมราคา 65,106,213.91 54,310,300.46 54,004,196.57 53,747,294.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 8,025,050.43 0.00 8,025,050.43 0.00
    ค่านายหน้าขายสินค้า 3,698,993.00 4,117,146.00 3,687,793.00 4,117,146.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ 2,700,000.00 2,410,000.00 2,370,000.00 2,410,000.00
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร 14,799,645.00 12,514,036.89 12,799,645.00 12,514,036.89

26. ส่วนงานด าเนินงาน
      26.1  ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ   ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ   ด าเนินงาน
              ได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหก้ับส่วนงาน   และประเมินผลการด าเนินงาน
              ของส่วนงาน   โดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบริษัทฯ  คือ  ประธานกรรมการบริหาร
      26.2  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจในส่วนงานด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้
                บริษัทใหญ่

 -  ส่วนงานทางธุรกิจ  คือ  1) น าเข้าและจ าหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ,  2) ใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษา
    และใหค้ าแนะน าด้านการตลาดส าหรับสินค้าและบริการ,  3) ผลิตและจ าหน่ายก๊าซชีวภาพ,  4)  ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 
    เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ  5)  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

       -  ส่วนงานทางภูมิศาสตร์  มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ   
                บริษัทย่อย

 -  ส่วนงานทางธุรกิจ  คือ  1)  รับจ้างผลิตน้ าประปา เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม และใช้ในการบริโภค รวมทั้งจ าหน่ายและติดต้ัง
    วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง,   2)  ผลิตและจ าหน่ายก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า   การขนส่งคมนาคมและ
    อุตสาหกรรมทั่วไป  (ยังไม่มีรายได)้, 3) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานทดแทน, 4) ผลิตและจ าหน่าย
    เช้ือเพลิงอัดแท่ง (ยังไม่มีรายได)้ และ 5) ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
 -  ส่วนงานทางภูมิศาสตร์   มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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27. การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
      27.1  นโยบายการบัญชี

รายละเอียดนโยบายบัญชีที่ส าคญั   วิธกีารที่ใช้ซึง่รวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลคา่ที่เกีย่วกบัสินทรัพย์และ
      หนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4.9
      27.2  ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกดิจากการที่คูส่ัญญาไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดในสัญญา  ซึง่กอ่ให้เกดิความ
      เสียหายแกบ่ริษัท  และบริษัทย่อย   บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเสีย่งนี้   โดยการวิเคราะห์ฐานะ
      ทางการเงินของลูกคา้       ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังหัก
      คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญถือเป็นมูลคา่สูงสุดของความเสีย่งที่เกดิจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
      27.3  ความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราดอกเบี้ย

ความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราดอกเบี้ย    เกดิจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต   การเปล่ียนแปลง
      ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ   และบริษัทย่อย   บริษัทฯ  และบริษัทย่อย 
      มีความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราดอกเบี้ย    เนื่องจากรายการเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน    เงินกูยื้ม
      ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้ใช้อนุพันธท์างการเงินเพ่ือป้องกนัความเสีย่งดังกล่าว
      27.4  ความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียน

บริษัทฯ     และบริษัทย่อยมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียนอันเกีย่วเนื่องจากการซือ้และขายสินคา้เป็นเงินตรา
       ต่างประเทศ   บริษัทฯ   และบริษัทย่อยได้ตกลงท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
       ป้องกนัความเสีย่ง  ซึง่สัญญาดังกล่าวมีอายุไม่เกนิหนึ่งปี

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557
        สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคารในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 237,964.01 622,921.02 237,964.01 622,921.02
ลูกหนี้การคา้ในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 709,386.55 597,002.27 709,386.55 597,002.27
ลูกหนี้อ่ืนในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 132,844.90 103,456.10 132,844.90 103,456.10

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

        หนี้สินทางการเงิน 
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีทในสกลุเงิน
       ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 895,552.00 436,316.00 895,552.00 436,316.00
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท
       ในสกลุเงินยูโร 0.00 479,700.00 0.00 169,200.00
เจ้าหนี้การคา้ในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 991,736.60 1,511,695.80 822,136.60 820,316.30
เจ้าหนี้การคา้ในสกลุเงินยูโร 229,378.44 400,487.82 229,378.44 13,182.82
เจ้าหนี้อ่ืนในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 98,768.50 0.00 0.00 0.00

บริษัทฯ มีสัญญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้
งบการเงินรวม

อัตราแลกเปล่ียนต่อบาท
2558 2557 2558 2557

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 35.4017 - 36.840 32.62 - 33.1480 2,003,928.28 1,127,876.38
สกลุเงินยูโร 38.44 - 40.22 41.1897 - 41.7479 143,865.49 506,790.80
สกลุเงินเยน 0.2950 - 0.3021 0.00 40,000,000.00 0.00

งบการเงินเฉพาะกจิการ
อัตราแลกเปล่ียนต่อบาท
2558 2557 2558 2557

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 35.80 - 36.84 32.62 - 33.1480 1,881,328.28 1,127,876.38
สกลุเงินยูโร 38.44 - 40.22 41.1897 - 41.7479 143,865.49 196,290.80
สกลุเงินเยน 0.2950 - 0.3021 0.00 40,000,000.00 0.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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27. การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
      27.1  นโยบายการบัญชี

รายละเอียดนโยบายบัญชีที่ส าคญั   วิธกีารที่ใช้ซึง่รวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลคา่ที่เกีย่วกบัสินทรัพย์และ
      หนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4.9
      27.2  ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกดิจากการที่คูส่ัญญาไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดในสัญญา  ซึง่กอ่ให้เกดิความ
      เสียหายแกบ่ริษัท  และบริษัทย่อย   บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเสีย่งนี้   โดยการวิเคราะห์ฐานะ
      ทางการเงินของลูกคา้       ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังหัก
      คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญถือเป็นมูลคา่สูงสุดของความเสีย่งที่เกดิจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
      27.3  ความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราดอกเบี้ย

ความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราดอกเบี้ย    เกดิจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต   การเปล่ียนแปลง
      ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ   และบริษัทย่อย   บริษัทฯ  และบริษัทย่อย 
      มีความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราดอกเบี้ย    เนื่องจากรายการเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน    เงินกูยื้ม
      ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้ใช้อนุพันธท์างการเงินเพ่ือป้องกนัความเสีย่งดังกล่าว
      27.4  ความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียน

บริษัทฯ     และบริษัทย่อยมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียนอันเกีย่วเนื่องจากการซือ้และขายสินคา้เป็นเงินตรา
       ต่างประเทศ   บริษัทฯ   และบริษัทย่อยได้ตกลงท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
       ป้องกนัความเสีย่ง  ซึง่สัญญาดังกล่าวมีอายุไม่เกนิหนึ่งปี

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557
        สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคารในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 237,964.01 622,921.02 237,964.01 622,921.02
ลูกหนี้การคา้ในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 709,386.55 597,002.27 709,386.55 597,002.27
ลูกหนี้อ่ืนในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 132,844.90 103,456.10 132,844.90 103,456.10

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

        หนี้สินทางการเงิน 
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีทในสกลุเงิน
       ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 895,552.00 436,316.00 895,552.00 436,316.00
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท
       ในสกลุเงินยูโร 0.00 479,700.00 0.00 169,200.00
เจ้าหนี้การคา้ในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 991,736.60 1,511,695.80 822,136.60 820,316.30
เจ้าหนี้การคา้ในสกลุเงินยูโร 229,378.44 400,487.82 229,378.44 13,182.82
เจ้าหนี้อ่ืนในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 98,768.50 0.00 0.00 0.00

บริษัทฯ มีสัญญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้
งบการเงินรวม

อัตราแลกเปล่ียนต่อบาท
2558 2557 2558 2557

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 35.4017 - 36.840 32.62 - 33.1480 2,003,928.28 1,127,876.38
สกลุเงินยูโร 38.44 - 40.22 41.1897 - 41.7479 143,865.49 506,790.80
สกลุเงินเยน 0.2950 - 0.3021 0.00 40,000,000.00 0.00

งบการเงินเฉพาะกจิการ
อัตราแลกเปล่ียนต่อบาท
2558 2557 2558 2557

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 35.80 - 36.84 32.62 - 33.1480 1,881,328.28 1,127,876.38
สกลุเงินยูโร 38.44 - 40.22 41.1897 - 41.7479 143,865.49 196,290.80
สกลุเงินเยน 0.2950 - 0.3021 0.00 40,000,000.00 0.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      27.5  ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การคา้

       และลูกหนี้อ่ืน   และเงินลงทุนระยะยาว   หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน   ประกอบด้วย  เงินกูยื้มระยะสัน้
       จากสถาบันการเงิน  เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน  เงินกูยื้มระยะยาว  และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีมูลคา่ใกล้เคยีงกบัมูลคา่ยุติธรรม 

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า 
      28.1  บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้กบัผู้ให้เช่าหลายราย เพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงาน ,
               โกดังเกบ็สินคา้, ที่ต้ังโรงงานผลิตกา๊ชชีวภาพอัด และที่ต้ังโรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2558 2557 2558 2557

ภายใน 1 ปี 6,272,747.08 5,811,968.00 3,974,911.71 5,811,968.00
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 18,001,010.89 5,152,278.75 10,765,356.57 5,152,278.75
เกนิ 5 ปี 104,952,032.46 12,449,487.85 76,310,979.81 12,449,487.85

รวม 129,225,790.43 23,413,734.60 91,051,248.09 23,413,734.60
      28.2  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการในพ้ืนที่อาคารส านักงานและโกดังสินคา้กบัผู้ให้บริการหลายราย    
               โดยจ่ายคา่บริการเดือนละประมาณ  0.23 ล้านบาท  ณ  วันที่  31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ  มีภาระที่จะต้องจ่าย
               คา่บริการจนครบก าหนดสัญญา จ านวน  3.10  ล้านบาท และ 3.83 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจ านวน 0.89  ล้านบาท 
               และ 3.83 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดับ
      28.3  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซือ้สินคา้ สินทรัพย์ถาวรและจ้างผู้รับเหมากบัผู้ขายและผู้รับจ้างหลายราย
               คงเหลือ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,674,132.32 8,336,158.90 1,623,032.32 8,336,158.90
สกลุเงินยูโร 587,275.50 2,413,766.06 237,815.40 493,766.06
สกลุเงินบาท 146,639,866.37 146,034,056.22 116,002,685.58 22,107,215.15
สกลุเงินเยน 71,606,875.00 0.00 71,606,875.00 0.00
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 5,480.00 0.00 5,480.00 0.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      28.4  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการซือ้สินคา้กบัธนาคารสองแห่ง
                คงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 103,900.00 0.00 52,800.00 0.00
สกลุเงินยูโร 0.00 102,648.00 0.00 102,648.00
สกลุเงินเยน 71,606,875.00 0.00 71,606,875.00 0.00

      28.5  บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกดิขึน้จากการให้ธนาคาร  2  แห่ง   ออกหนังสือค้ าประกนัคณุภาพสินคา้ให้
               กบัลูกคา้บางราย,   ค้ าประกนัสัญญาจ้างเหมา    และค้ าประกนัภาษีอากรในการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ   ณ   วันที่
               31  ธนัวาคม  2558  และ  2557  รวมจ านวนเงินประมาณ 35.51 ล้านบาท และ 51.79 ล้านบาท  ในงบการเงินรวม  และ
               จ านวน  28.06  ล้านบาท  และ 47.62  ล้านบาท  ในงบการเงินเฉพาะกจิการ  ตามล าดับ  หนังสือค้ าประกนัดังกล่าวไม่มี
               หลักทรัพย์ค้ าประกนั
      28.6   เมือ่วันที่  16  กนัยายน  2558  บริษัทย่อย  (บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั)  ได้ลงนามในสัญญาจะซือ้จะขายโรงไฟฟ้า
                 เคร่ืองยนต์กา๊ซ   (Gas   Engine)  ที่ใช้เช้ือเพลิงจากกา๊ซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ ามันดิบ (Flare Gas)  
                 โดยเป็นการซือ้ขายแบบราคาเหมารวมเป็นเงินทั้งสิน้ 205 ล้านบาท

29. กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน
                บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ช่ือ  "กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์พูลฟันด์
      ซึง่จดทะเบียนแล้ว"  ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  2530 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยให้บริษัทจัดการกองทุน
      เป็นผู้จัดการกองทุนฯ ซึง่ตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายสะสมเขา้กองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนตาม
      อายุการท างานของพนักงาน และบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอัตราเดียวกนั ส่วนที่พนักงาน
      จ่ายสะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแกส่มาชิกเมือ่สมาชิกนั้น  ๆ  ครบเกษียณ  ตาย  หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก  

30. การบริหารจัดการทุน
                วัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ในการบริหารทางการเงินคอื  การด ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
      อย่างต่อเนื่องและด ารงไว้ซึง่โครงสร้างทุนที่เหมาะสม

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      27.5  ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การคา้

       และลูกหนี้อ่ืน   และเงินลงทุนระยะยาว   หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน   ประกอบด้วย  เงินกูยื้มระยะสัน้
       จากสถาบันการเงิน  เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน  เงินกูยื้มระยะยาว  และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีมูลคา่ใกล้เคยีงกบัมูลคา่ยุติธรรม 

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า 
      28.1  บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้กบัผู้ให้เช่าหลายราย เพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงาน ,
               โกดังเกบ็สินคา้, ที่ต้ังโรงงานผลิตกา๊ชชีวภาพอัด และที่ต้ังโรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2558 2557 2558 2557

ภายใน 1 ปี 6,272,747.08 5,811,968.00 3,974,911.71 5,811,968.00
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 18,001,010.89 5,152,278.75 10,765,356.57 5,152,278.75
เกนิ 5 ปี 104,952,032.46 12,449,487.85 76,310,979.81 12,449,487.85

รวม 129,225,790.43 23,413,734.60 91,051,248.09 23,413,734.60
      28.2  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการในพ้ืนที่อาคารส านักงานและโกดังสินคา้กบัผู้ให้บริการหลายราย    
               โดยจ่ายคา่บริการเดือนละประมาณ  0.23 ล้านบาท  ณ  วันที่  31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ  มีภาระที่จะต้องจ่าย
               คา่บริการจนครบก าหนดสัญญา จ านวน  3.10  ล้านบาท และ 3.83 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจ านวน 0.89  ล้านบาท 
               และ 3.83 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดับ
      28.3  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซือ้สินคา้ สินทรัพย์ถาวรและจ้างผู้รับเหมากบัผู้ขายและผู้รับจ้างหลายราย
               คงเหลือ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,674,132.32 8,336,158.90 1,623,032.32 8,336,158.90
สกลุเงินยูโร 587,275.50 2,413,766.06 237,815.40 493,766.06
สกลุเงินบาท 146,639,866.37 146,034,056.22 116,002,685.58 22,107,215.15
สกลุเงินเยน 71,606,875.00 0.00 71,606,875.00 0.00
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 5,480.00 0.00 5,480.00 0.00
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      28.4  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการซือ้สินคา้กบัธนาคารสองแห่ง
                คงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 103,900.00 0.00 52,800.00 0.00
สกลุเงินยูโร 0.00 102,648.00 0.00 102,648.00
สกลุเงินเยน 71,606,875.00 0.00 71,606,875.00 0.00

      28.5  บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกดิขึน้จากการให้ธนาคาร  2  แห่ง   ออกหนังสือค้ าประกนัคณุภาพสินคา้ให้
               กบัลูกคา้บางราย,   ค้ าประกนัสัญญาจ้างเหมา    และค้ าประกนัภาษีอากรในการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ   ณ   วันที่
               31  ธนัวาคม  2558  และ  2557  รวมจ านวนเงินประมาณ 35.51 ล้านบาท และ 51.79 ล้านบาท  ในงบการเงินรวม  และ
               จ านวน  28.06  ล้านบาท  และ 47.62  ล้านบาท  ในงบการเงินเฉพาะกจิการ  ตามล าดับ  หนังสือค้ าประกนัดังกล่าวไม่มี
               หลักทรัพย์ค้ าประกนั
      28.6   เมือ่วันที่  16  กนัยายน  2558  บริษัทย่อย  (บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั)  ได้ลงนามในสัญญาจะซือ้จะขายโรงไฟฟ้า
                 เคร่ืองยนต์กา๊ซ   (Gas   Engine)  ที่ใช้เช้ือเพลิงจากกา๊ซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ ามันดิบ (Flare Gas)  
                 โดยเป็นการซือ้ขายแบบราคาเหมารวมเป็นเงินทั้งสิน้ 205 ล้านบาท

29. กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน
                บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ช่ือ  "กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์พูลฟันด์
      ซึง่จดทะเบียนแล้ว"  ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  2530 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยให้บริษัทจัดการกองทุน
      เป็นผู้จัดการกองทุนฯ ซึง่ตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายสะสมเขา้กองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนตาม
      อายุการท างานของพนักงาน และบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอัตราเดียวกนั ส่วนที่พนักงาน
      จ่ายสะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแกส่มาชิกเมือ่สมาชิกนั้น  ๆ  ครบเกษียณ  ตาย  หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก  

30. การบริหารจัดการทุน
                วัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ในการบริหารทางการเงินคอื  การด ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
      อย่างต่อเนื่องและด ารงไว้ซึง่โครงสร้างทุนที่เหมาะสม

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
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31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
                ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่  1/2559  เมือ่วันที่  25 กมุภาพันธ ์2559  มีมติเห็นชอบให้เสนอขอ
      อนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
      1.  ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 39.37 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 78,742,101 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นหุ้น
           สามัญที่เหลือจากรองรับการใช้สิทธใิบส าคญัแสดงสิทธ ิUAC-W1  ท าให้บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียน จ านวน  667,605,301 
           หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
      2.  ให้จ่ายเงินปันผลให้แกผู้่ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวน 667,605,301 หุ้น รวมเป็นเงิน 66.76 ล้านบาท ก าหนดจ่าย
           เงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
      3.  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate)  โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 200,280,000
           หุ้น  มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  0.50  บาท  และเสนอขายให้แกผู้่ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ จ านวน
           133,520,000 หุ้น และบุคคลในวงจ ากดั จ านวน 66,760,000 หุ้น
      4.  ให้ออกตราสารหนี้ในรูปของหุ้นกูม้ีมูลคา่รวมไม่เกนิ  1,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า  อายุไม่เกนิ  10 ปี  นับจากวันที่ออก
           หุ้นกู ้วัตถุประสงคเ์พ่ือจัดหาเงินทุนส าหรับใช้ในการช าระคนืเงินกู ้การลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

32. การอนุมัติงบการเงิน
                งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมือ่วันที่ 25 กมุภาพันธ ์2559
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31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
                ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่  1/2559  เมือ่วันที่  25 กมุภาพันธ ์2559  มีมติเห็นชอบให้เสนอขอ
      อนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
      1.  ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 39.37 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 78,742,101 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นหุ้น
           สามัญที่เหลือจากรองรับการใช้สิทธใิบส าคญัแสดงสิทธ ิUAC-W1  ท าให้บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียน จ านวน  667,605,301 
           หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
      2.  ให้จ่ายเงินปันผลให้แกผู้่ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวน 667,605,301 หุ้น รวมเป็นเงิน 66.76 ล้านบาท ก าหนดจ่าย
           เงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
      3.  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate)  โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 200,280,000
           หุ้น  มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  0.50  บาท  และเสนอขายให้แกผู้่ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ จ านวน
           133,520,000 หุ้น และบุคคลในวงจ ากดั จ านวน 66,760,000 หุ้น
      4.  ให้ออกตราสารหนี้ในรูปของหุ้นกูม้ีมูลคา่รวมไม่เกนิ  1,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า  อายุไม่เกนิ  10 ปี  นับจากวันที่ออก
           หุ้นกู ้วัตถุประสงคเ์พ่ือจัดหาเงินทุนส าหรับใช้ในการช าระคนืเงินกู ้การลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

32. การอนุมัติงบการเงิน
                งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมือ่วันที่ 25 กมุภาพันธ ์2559

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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