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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

 หน่วย:ล้านบาท 

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน 2559 2558 2557

สินทรัพย์รวม  2,980.09  2,735.14 1,780.05

หนี้สินรวม  1,713.89  1,623.73 810.30

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,266.19  1,111.41 969.75

รำยได้จำกำรขำยรวม  1,324.55  1,446.38 992.63

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  248.50  197.80 123.82

รายได้อื่น  25.37  18.79 18.95

ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วม  31.19  79.19 62.13

ก�ำไรสุทธิ  24.40  94.00 51.04

EBITDA  191.31  217.31 128.13

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)  0.05  0.15 0.09

ทุนจดทะเบียน  433.94  373.17 331.75

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว  333.80  315.94 277.11

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 2559 2558 2557

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 1.84 6.50 5.14

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 2.13 9.70 5.70

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.85 4.27 3.14

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.4 1.53 0.88
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จากสถานการณ์ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและเกิดความผันผวนภายในประเทศท้ังด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกในเรื่องของราคาน�้ามันดิบท่ียังคงอยู่ในระดับ
ต�่า ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศไทยและอีกหลายประเทศเกิดการชะลอตัวอย่างชัดเจน  บริษัท ยูเอซี โกลบอล 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน ท้ังด้านรายได้ที่ลดลงและการชะลอตัวใน
การลงทุนโครงการด้านพลังงานต่างๆ เนื่องจากมีปัจจัยในหลากหลายด้านที่ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง
และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  

อย่างไรก็ด ีบรษิทัยังคงมุง่มัน่ในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับธุรกจิอย่างย่ังยืนและต่อเน่ือง โดยการพัฒนาแผน
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ แต่ยังคงยึดมัน่ในวสิยัทัศน์และพันธกิจเดมิในการเป็นผูป้ระกอบการ
ด้านพลงังานสะอาด ปิโตรเคม ีและสาธารณูปโภค ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม รวมถึงมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า และ ชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลการ
ปฏิบตัอิย่างเป็นธรรม และการต่อต้านคอร์รปัชัน่  ซึง่จะเหน็ได้จากผลการด�าเนนิงานของบรษิทัท่ีได้รบัการพิจารณา
ให้เข้าร่วมโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ โครงการ Corporate Sustainability Advisory 
Program รุ่นที่ 2 และโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมส�าหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment 
: THSI” และ “องค์กรนวตักรรมยอดเย่ียม” จากการน�าเสนอผลงานวิจยัและพัฒนาทางด้านเคมภีณัฑ์ของบรษิทั 
ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ จ�ากัด (UAPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2559 แม้ว่ารายได้จากการขายและบริการของธุรกิจ Trading ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของบริษัทจ�านวน 823.43 ล้านบาทน้ันลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้ง
ในและต่างประเทศและการลงทุนของภาครัฐและเอกชนลดลง  แต่รายได้จากธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทนของบริษัทและบริษัทย่อยกลับเพ่ิมขึ้น 101.30 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากบริษัทได้
ลงทุนในการเดนิท่อก๊าซจากแหล่งน�า้มนัเสาเถียรมายงัโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) เพ่ือเพ่ิมวัตถุดบิ
ในการผลติให้ได้ตามก�าลงัการผลติทีอ่อกแบบไว้ ส่งผลให้อตัราก�าไรขัน้ต้นของปี 2559 นัน้เพ่ิมสงูขึน้จากปี 2558 
จากอัตราร้อยละ 17.42 เป็นร้อยละ 21.83   นอกจากนี้ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด 
(UAPC) ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 88.17 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการ
ขยายส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการพัฒนาสนิค้าใหม่ ขยายกลุม่ลกูค้าใหม่ รวมถึงการร่วมพัฒนาสนิค้ากับลกูค้า
และขยายธุรกิจไปยังกลุม่ประเทศ CLMV  จงึสะท้อนให้เหน็ว่าบรษิทัได้พัฒนาและปรบัปรงุกลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจเพื่อรองรับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ขณะที่ส่วนแบ่งผลก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด(บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 30) นัน้ ลดลงร้อยละ 56.35 เน่ืองจากกรมธุรกิจพลงังานได้ประกาศปรบัลดสดัส่วนผสมไบโอดเีซล
ในน�้ามันดีเซลจาก B7 เป็น B5 และ B3 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ตาม
ล�าดับ รวมถึงผลขาดทุนจากราคาน�้ามันปาล์มดิบที่ลดลง (Stock Loss)   ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศ
ปรบัเพ่ิมสดัส่วนผสมไบโอดเีซลจากน�า้มนั B3 เป็น B5 มผีลตัง้แต่วันที ่25 พฤศจกิายน 2559 เป็นต้นมา นบัเป็น
แนวโน้มท่ีดสี�าหรบัธุรกิจดงักล่าว เพราะได้มกีารก่อสร้างโรงงานที ่2  เพ่ือขยายก�าลงัการผลติจาก 360,000 ลติร/
วัน เป็น 810,000 ลิตร/วัน และได้เปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อไตรมาส 2 ของปี 2559 

จากแนวโน้มของสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมทีค่าดการณ์ว่าจะดขีึน้กว่าปีท่ีผ่านๆ มา  บรษิทัจงึได้ก�าหนด
แผนธุรกิจและกลยุทธ์ในการด�าเนนิธุรกจิเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ทัง้ในระยะสัน้และระยะกลางส�าหรบัธุรกิจ
ทีม่อียู่ในปัจจบุนั โดยมุง่เน้นการพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มคีวามรู ้ความสามารถ และ
มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ในการพัฒนากระบวนการท�างานให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ (Operation Excellence) 
และขยายส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยกลยุทธ์ในการน�าเข้าและพัฒนาสนิค้าใหม่ ขยายกลุม่ลกูค้าใหม่ ร่วมพัฒนา
สินค้ากับลูกค้า และขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV   ส�าหรับการขยายการลงทุนในโครงการด้านพลังงาน
หรอืการเข้าซือ้กิจการน้ัน จะมุง่เน้นโครงการหรอืธุรกิจทีบ่รษิทัมปีระสบการณ์และความช�านาญ พร้อมทัง้เตรยีม
ความพร้อมในการลงทนุด้านพลงังานทดแทนตามนโยบายของรฐับาล  ทัง้น้ี คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะ
เป็นผูพิ้จารณาความเสีย่งในการลงทุนโครงการต่างๆ ก่อนทีจ่ะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) 

ในนามของคณะกรรมการ ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ พันธมิตรทางการค้า 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ท่ีให้ความทุ่มเทและเป็นก�าลังส�าคัญในการขับ
เคลื่อนองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีได้ก�าหนดไว้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้องค์กร
เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

สารจากคณะกรรมการ

(นายไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา)
ประธานกรรมการ

(นายกิตติ  ชีวะเกตุ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ผังการบริหารงาน

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
ด้ำนกำรเงินและบัญชี

คณะกรรมกำรบริหำร

เลขำนุกำรบริษัท

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

กรรมกำรผู้จัดกำร

คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ฝ่ำยขำยและพัฒนำธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ฝ่ำยขำยและกำรตลำด

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำร
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คณะกรรมการบริษัท 
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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
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Names and Experiences of Board of Directors and Executives

	รศ.ดร.ไพบูลย์		เสรีวิวัฒนา
	ประธานกรรมการ

อำยุ 62 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม

• 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 2557

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2559 1,620,505 หุ้น (ร้อยละ 0.24 นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)
ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 18,440,017 หุ้น

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 

ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

กิจกำรอื่น

ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน
ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน
พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2545 – ธ.ค. 2558

2544 – มี.ค. 2558
2527 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ชิค รีพับบลิค จ�ากัด 
ประธานกรรมการ บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมูล จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ�ากัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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นายกิตติ		ชีวะเกตุ
กรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อำยุ 62 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม

• 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

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2559 322,390,663 หุ้น (ร้อยละ 48.29)
ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 25,371,600 หุ้น 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร พี่เขยนางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 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

กิจกำรอื่น

ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน
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

กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ากัด 
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
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นายชัชพล	ประสพโชค
กรรมการ	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ

อำยุ 48 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม

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

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2559 4,448,442 หุ้น (ร้อยละ 0.67)
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 324,000 หุ้น

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 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

กิจกำรอื่น

ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน
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

กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ากัด 
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

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 8



นางสาวนิลรัตน์	จารุมโนภาส
กรรมการ	/	กรรมการกำากับดูแลกิจการ	/	กรรมการบริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

อำยุ 58 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม

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

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2559 30,298,901 หุ้น (ร้อยละ 4.54)
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 2,239,500 หุ้น

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร น้องสาวภรรยานายกิตติ ชีวะเกตุ

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2555 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - มี.ค. 2555
2545 - ปัจจุบัน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

กิจกำรอื่น

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

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

อำยุ 53 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม

• 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 
• หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2558

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2559 -ไม่มี-

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

กิจกำรอื่น

2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - 2555
2549 - ปัจจุบัน

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

อำยุ 62 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม

• 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 How 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

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2559 -ไม่มี-

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - มี.ค. 2555
มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจกำรอื่น

พ.ย. 2557 - 2559
2556 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน
2550 - เมษายน 2558
2550 - ปัจจุบัน
2552 - 2555
2552 - 2555
2553 - มี.ค. 2555

ผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (๐๒๕)
ผู้บริหารประจ�าส�านักอธิการบดี งานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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)
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นางสาวจีระพันธ์		จินดา
กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการกำากับดูแลกิจการ

อำยุ 53 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม

• 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

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2559 -ไม่มี-

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2553 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน
2553 - มี.ค. 2555

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจกำรอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. จัดหางาน ไวเซ็น คอนซัลแตนท์

นางสาวปรียาพร		ธนรัฐเศรษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายขายและการตลาด

อำยุ 50 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม

• 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
• หลักสูตร TMA Management Development Program (MDP) รุ่น 19 ปี 2557

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2559 92,201 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน   -  หุ้น

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน
2552 - ต.ค. 2554

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ทีม 1

กิจกำรอื่น

เม.ย. 2554 - มี.ค. 2555
2547 - 2551

กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด
ผู้จัดการธุรกิจ บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด
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นายชัยยศ	ชุณห์วิจิตรา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายปฏิบัติการ

อำยุ 44 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม

• ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
• หลักสูตร TMA Capital Expenditure – การวิเคราะห์งบประมาณการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รุ่น 1/2559

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2559 -ไม่มี-

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

15 ก.พ. 59 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ

กิจกำรอื่น

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
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ�ากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการซึง่เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิมคีวามเป็นอสิระ และมี
ประสบการณ์ โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร. เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ รศ.ดร. ปรทิรรศน์ พันธุบรรยงก์ และ นางสาวจรีะพันธ์ จนิดา เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้
ปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความส�าคญักับ
การปฏิบตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีมรีะบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในท่ีมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล สอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดและแนวทางระเบยีบปฏิบตัท่ีิดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกัคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�านวน 5 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประชุมสามัญจ�านวน 4 ครั้ง 
และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งได้มีฝ่ายบริหาร 
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาเรื่องต่างๆมีประเด็นและสาระส�าคัญดังนี้

1.  พิจารณาและสอบทานรายงานทางการเงนิ ประกอบด้วยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี หมายเหตปุระกอบงบการ
เงนิ โดยร่วมประชมุกับผูส้อบบญัชแีละฝ่ายบรหิาร ได้สอบถามผูส้อบบญัชถึีงความเห็นและข้อสงัเกตในการตรวจสอบงบการเงนิ 
ตลอดจนให้ค�าแนะน�าต่อฝา่ยบรหิาร เพือ่ความมั่นใจว่ามีการจัดท�างบการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่พยีงพอ ถกูต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา การปฏิบตัติามหลกัการบญัชีทีร่บัรองโดยทัว่ไป และมาตรฐานการบญัช ีรวมถึงการสอบทานรายการระหว่างกันระหว่าง
ผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการท่ีด�าเนินตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้จัดประชุมประจ�าปีร่วมกับผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อ
ปรกึษาแลกเปลีย่นความคดิเหน็เก่ียวกับประเดน็ส�าคญัในการจดัท�างบการเงนิ การเปิดเผยข้อมลู การควบคมุภายใน และความ
ร่วมมอืจากฝ่ายจดัการ ซึง่ผูส้อบบญัชแีจ้งว่าบรษิทั ได้จดัท�างบการเงนิถูกต้องครบถ้วน ไม่พบประเดน็ส�าคญัทีม่ผีลต่องบการเงนิ 
และฝ่ายจัดการได้ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีอย่างดี

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่เพียงพอ 
เหมาะสม โปร่งใส เป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมท้ังได้
อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบท้ังของบริษัทและบริษัทย่อย 
มกีารพิจารณาประเดน็ทีส่�าคญัและตดิตามการปรบัปรงุแก้ไขอย่างสม�า่เสมอ รวมถึงพิจารณาให้ความเหน็ชอบงบประมาณและ
ความเหมาะสมของอัตราก�าลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกับนโยบายการบรหิารจดัการเพ่ือให้เกิดการก�ากับดแูล
กิจการท่ีด ีโดยได้สอบทานการปฏบิตังิานตามระบบงานท่ีก�าหนดไว้ การด�าเนินธุรกิจมคุีณธรรม สอบทานรายการระหว่างกันของ
บรษิทั มกีารปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอด
จนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุ
สมผล และสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทจุรติของบริษัท (Whistleblowing) ให้เปน็ไปตามหลักการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี 

4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2560 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพในปีที่ผ่านมา 
ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและคณุสมบตัท่ีิเหมาะสม รวมทัง้ค่าสอบบญัชทีีม่คีวามสมเหตสุมผล ซึง่จะเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ด้รบัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มี
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (รศ.ดร. เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัเป็นอย่างย่ิงกับการส่งเสรมิและมุง่เน้นให้บรษิทัด�าเนินงานตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเพ่ือ
สร้างความมัน่ใจแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ โดยคณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 
3 ท่าน ท�าหน้าท่ีเสนอแนวปฏิบตัด้ิานการก�ากับดูแลกิจการทีด่ต่ีอคณะกรรมการบรษิทั ก�ากับดแูลการปฏิบตังิานของกรรมการและฝ่ายจัดการ
ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพ่ือให้
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล รวมถึง กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการติดตามการด�าเนินงานโดยครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

	 1.		 สิทธิของผู้ถือหุ้น

• จดัให้มกีารประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2559 โดยให้ข้อมลู วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูท้ังหมด
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา 

• เผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมท้ัง อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist 94 คะแนน ซ่ึงเป็นการ
ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

	 2.		 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

• บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเสนอชือ่กรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันท่ี 8 พฤศจกิายน 
2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

• บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ในกรณีท่ีมีการซื้อขายหลัก
ทรพัย์ของบรษิทั ได้มแีจ้งเลขานกุารบรษิทัทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และได้รายงานการถือหลกัทรพัย์ให้ส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบครบถ้วนตามก�าหนด

	 3.		 การให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

• บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการด�าเนินธุรกิจของบริษัทน้ันถูกต้องและสอดคล้อง
กับกฎหมายกฎระเบียบหรือมาตรฐานและข้อก�าหนดต่างๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งมีการก�าหนดนโยบายป้องกันการทุจริต เพ่ือก�าหนดแนวทางในการป้องกันและจัดการกับ
การทจุรติทีอ่าจจะเกิดขึน้หรอืได้เกิดขึน้ภายในบรษิทั มกีารก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมุง่เน้นการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม
เพ่ือสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ การสนบัสนนุทนุการศกึษาและอปุกรณ์การศกึษาในงานวันเด็กแห่ง
ชาติให้แก่โรงเรียนในพ้ืนที่ตั้งของโรงงานทั้งท่ีจังหวัดเชียงใหม่และสุโขทัย การเข้าร่วมพิธีขุ่นน�้ากับชุมชนในพ้ืนท่ีตั้งโรงงาน  
ณ ต้นน�้าล�าห้วยเฮี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่ การสร้างถนนภายในโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร จังหวัดสุโขทัย การซ่อมแซมถนน
ทางเข้าหมู่บ้านและมอบกระจกจราจรให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตั้งของโรงงาน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ เป็นต้น

• บรษิทัได้เปิดช่องทางให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีและนกัลงทนุสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรยีน หรอืเบาะแสใดๆ เก่ียวกับการท�าผดิ 
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ต่อคณะกรรมการ
บรษิทั ผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบทาง Email Address: chairman_auditcom@uac.co.th หรอืเข้า Website ของ
บรษิทั และ Click ที ่Icon: ส่งอีเมล์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอยีดผูแ้จ้งข้อร้องเรยีนหรอืเบาะแสจะถูกเก็บรกัษา 
เป็นความลับ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส โดยในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเก่ียวกับ 
ท�าผิดกฎหมายแต่อย่างใด
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	 4.		 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

• บรษิทัได้เข้าร่วมกจิกรรม บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแถลง
ข่าวผลประกอบการของบรษิทั 2 ครัง้ และได้เผยแพร่วีดีทัศน์ พร้อมเอกสารประกอบไว้บน Website ของบรษิทั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น 
และนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา

• บรษิทัได้จดัท�าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ตลอดจนเปิดเผยผลการด�าเนินการของ
บริษัทเป็นรายไตรมาส และข้อมูลส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระส�าคัญครบถ้วน เพียงพอ  
เชือ่ถือได้ และทนัเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น ระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ Website 
ของบริษัท (www.uac.co.th) 

	 5.		 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งผลการประเมินของปี 2559 
อยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” นอกจากน้ี ในปี 2559 ยังมีการประเมินผลงานแบบรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” เช่นกัน

ในปี 2559 บริษัทยังคงได้รับผลการประเมินจากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2559 (CGR 
2016) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในกลุ่ม “ดีมาก” (Very Good) และอยู่ในระดับ Top Quartile 
ของกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 – 9,999 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพใน
การด�าเนินงานด้านการก�ากับดแูลกิจการและการต่อต้านการทุจรติอย่างต่อเนือ่ง ซึง่บรษิทัได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายหุ้นส่วนต้านทจุรติ
เพ่ือประเทศไทย (PACT Network) และสนบัสนุนให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรม “วนัต่อต้านคอร์รปัชนั 2559” ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง” 
ขององค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) (ACT) เพ่ือให้พนักงานได้มส่ีวนร่วมและตระหนักถึงความส�าคญัของการต่อต้านการทจุรติ ซึง่จะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส และค�านึงถึงสิทธิประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ

 (นำยเอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์)

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2559

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 2 ท่าน และกรรมการซึง่เป็นผู้บรหิาร 1 ท่าน โดยม ีรศ. 
ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ 
และ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจ�านวน 4 ครั้ง ด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญโดยสรุปดังนี้

1.  พิจารณาอนุมัติ นโยบายการบริหารความเส่ียง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวนโยบายอันจะน�าไปสู่การด�าเนินการด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่ไปกับความยั่งยืน

2.  พิจารณาปรับโครงสร้างคณะท�างานบริหารความเสี่ยงพร้อมแต่งตั้งเลขานุการคณะท�างาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการ
ท�างานและเพื่อให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงไปในทิศทางที่องค์กรก�าหนด และกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง

3.  พจิารณาความเสี่ยงโครงการลงทุนใหม่ ๆ พร้อมติดตามและให้ค�าแนะน�าการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงโครงการลงทนุที่
เหมาะสมและรัดกุม เพื่อให้การด�าเนินการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4.  พิจารณาอนมุตัใิห้มกีารจดัการฝึกอบรมภายในองค์กร หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่งองค์กรขัน้สงู และการบรหิารความต่อ
เน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM) ให้แก่ระดบัผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและหวัหน้างาน เพ่ือให้เกิดความ
รู ้ความเข้าใจเรือ่ง การบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และสามารถน�าไปด�าเนินการปรบัใช้ในองค์กรได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมคีวามเห็นว่า ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้พัฒนาระบบการบรหิารความเสีย่งของท้ังองค์กรอย่างต่อ
เนือ่ง มกีารประชมุเพ่ือจดัท�าและทบทวนแผนการบรหิารความเสีย่ง ด�าเนนิการและตดิตามการบรหิารความเสีย่งให้เป็นไปตามแผน บรษิทัฯ 
ได้มกีารบรหิารความเสีย่งอนัเป็นสาระส�าคญัอย่างเพียงพอ ควบคมุให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ และมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาระบบการบรหิารความ
เสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามนโยบายภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 (รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์)

         ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน คอื นางสาวจรีะพันธ์ จนิดา เป็นประธาน
คณะกรรมการ  รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์  เป็นกรรมการ ในปี 2559 มีการประชุมร่วมกับฝ่าย
บริหารของบริษัท รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญของการประชุมได้ดังนี้

	 1.		 พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนตำาแหน่งกรรมการท่ีว่างลง

  คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รศ.ดร. ไพบูลย์  เสรีวัฒนา  นางสาวจีระพันธ์ จินดา  และนางสาว
นิลรัตน์  จารุมโนภาส ด�ารงต�าแหน่งกรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก�าหนดไว้ทัง้ด้านคณุวุฒ ิความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ท�างานและความเหมาะสมอืน่ และไม่มลัีกษณะต้องห้ามของ
กรรมการตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 2.		 ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  คณะกรรมการได้ประเมินผลงานประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและ
จ่ายเงินโบนัสประจ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

	 3.		 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรและจ่ายเงินโบนัสประจำาปี	2559

  ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและจ่ายเงินโบนัสประจ�าปี 2559  คณะกรรมการได้พิจารณาจากผลการด�าเนินงานของปี 
2559 เทยีบกับประมาณการท่ีตัง้ไว้  โดยใช้ข้อมลูอตัราเฉล่ียการจ่ายเงนิโบนัส และการท�าก�าไร ในปี 2557  และปี 2558 เป็นข้อมลู
ประกอบในการพิจารณา ซึง่เป็นการพิจารณาจากแนวทางท่ีฝ่ายบรหิารได้น�าเสนอและเห็นว่ามหีลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการที่
ชัดเจน โปร่งใส  และมีความเหมาะสม

	 4.		 พิจารณาร่างงบประมาณค่าจ้างประจำาปี	2560

  ในการพิจารณาร่างงบประมาณนั้น คณะกรรมการได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ร่างงบประมาณเงินเดือน และ
ร่างงบประมาณเงนิโบนัส ตามท่ีฝ่ายบรหิารได้น�าเสนอ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบรหิารค่าจ้างส�าหรบัปี 2560  โดยร่างงบประมาณ
เงินเดือนจะไม่รวมส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 5.		 พิจารณากำาหนดเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากผลการประเมินผลงานประจ�าปี ประกอบกับผลการด�าเนินงานของกิจการในปี 2559 
เปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงานของกิจการในปี 2558  และพิจารณาข้อมูลการก�าหนดเงินเดือนประจ�าปี 2559 เปรียบเทียบ
กับปี 2558  รวมถึงอัตราเงินเดือนเทียบกับผลการส�ารวจการปรับค่าจ้างของตลาดแรงงานในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ี ตาม กฎบัตร ท่ีได้รับ การ อนุมัติ จาก คณะกรรมการ
บริษัท เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และมีความเห็นว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการท่ีชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ในการ
บริหารค่าจ้าง เป็นไปตามหลักการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

      
 (นำงสำวจีระพันธ์ จินดำ)

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท :  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC Global Public Company Limited
ประกอบธุรกิจหลัก : น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคม ีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่น�า้มนั 

โรงปิโตรเคมี โรงผลิตน�้ามันหล่อล่ืน โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน และระบบ
สาธารณูปโภค

เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000085
ทุนจดทะเบียน : 433,942,650.50 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 333,802,650.50 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 667,605,301 หุ้น
รำคำพำร์ : 0.50 บาท 

(จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555)
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสำร : 0-2936-1700
Web Site : www.uac.co.th 
เลขำนุกำรบริษัท : โทรศัพท์ 0-2936-1701 ต่อ 118

e-mail : sajjaporn@uac.co.th
ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ : โทรศัพท์ 0-2936-1701 

e-mail : ir@uac.co.th

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

บริษัทย่อย	จำานวน	6	บริษัท

(1) ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ำกัด)
ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC Utilities Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100
ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554049345
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 10,000,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 100,000 หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสำร : 0-2936-1700

(2) ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC & TPT Energy Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 50.01
ประกอบธุรกิจหลัก : ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และ

อุตสาหกรรมทั่วไป
เลขทะเบียนบริษัท : 0105555167953
ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บาท
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ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 99,600,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 1,500,000 หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสำร : 0-2936-1700

(3) ชื่อบริษัท :  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC Energy Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100
ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนโครงการด้านพลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556136130
ทุนจดทะเบียน : 95,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 95,000,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 950,000 หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสำร : 0-2936-1700

(4) ชื่อบริษัท : บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ�ำกัด
ชื่อภำษำอังกฤษ : Solar Energy Roof Power Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 (ถือผ่านบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)
ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556138311
ทุนจดทะเบียน : 12,525,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 12,525,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 125,250 หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสำร : 0-2936-1700

(5) ชื่อบริษัท :  บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ�ำกัด
ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC TPT Pellets Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 (ถือผ่านบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)
ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่ง
เลขทะเบียนบริษัท : 0105557187838
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 250,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 10,000 หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสำร : 0-2936-1700
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(6) ชื่อบริษัท :  บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด
ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC Advance Polymer & Chemicals Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 
ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�าหน่ายลาเท็กซ์อีมัลชั่นและลาเท็กซ์โพลิเมอร์
เลขทะเบียนบริษัท : 0105558011415
ทุนจดทะเบียน : 180,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 180,000,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 1,800,000 หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 21 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2537-9016
โทรสำร : 0-2537-9015

บริษัทร่วม	จำานวน	4	บริษัท
(1) ชื่อบริษัท :  บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ�ำกัด

ชื่อภำษำอังกฤษ : Bangchak Biofuel Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 30
ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิต
เลขทะเบียนบริษัท : 0105551029246
ทุนจดทะเบียน : 281,500,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 281,500,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 2,815,000 หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 28 หมู่ 9 ต�าบลบางกระสั้น อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 035-276500
โทรสำร : 035-276549

(2) ชื่อบริษัท :  บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ�ำกัด
ชื่อภำษำอังกฤษ : Sebigas UAC Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 49 (ถือผ่านบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)
ประกอบธุรกิจหลัก : ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556161801
ทุนจดทะเบียน : 14,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 14,000,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 140,000 หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 18 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสำร : 0-2936-1700

(3) ชื่อบริษัท :  บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชื่อภำษำอังกฤษ : Enerray UAC (Thailand) Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 25 (ถือผ่านบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)
ประกอบธุรกิจหลัก : ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559045038
ทุนจดทะเบียน : 6,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 6,000,000 บาท
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จ�ำนวนหุ้น : 60,000 หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 18 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสำร : 0-2936-1700

(4) ชื่อบริษัท :  บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ำกัด
ชื่อภำษำอังกฤษ : PPWE Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 50 (ถือผ่านบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)
ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนโครงการด้านพลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559005541
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 1,000,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 10,000 หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2379-3902
โทรสำร : 0-2379-3097

เงินลงทุนระยะยาวอื่น	จำานวน	1	บริษัท
(1) ชื่อบริษัท :  บริษัท โอดิน พำวเวอร์ จ�ำกัด

ชื่อภำษำอังกฤษ : ODIN Power Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 10 (ถือผ่านบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด)
ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนโครงการด้านพลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท : 0115541003996
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 200,000,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 2,000,000 หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 333/3 หมู่ที่ 6 ต�าบลบางเพรียง อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 0-2108-0360-6
โทรสำร : 0-2108-0367

ชื่อ	สถานที่ตั้ง	ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
1) นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

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
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UAC”) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 และเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2553 บริษัทเริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจน�าเข้า จ�าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตน�้ามัน หล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์
และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 

นอกจากน้ี บรษิทัยังได้ขยายธุรกิจโดยลงทนุในโครงการทีเ่ก่ียวข้องกับพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก เช่น การผลติก๊าซชวีภาพ
อัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas:CBG) โรงงานไบโอดีเซลของบริษัทร่วม (บางจากไบโอฟูเอล) ซึ่งลงทุนร่วมกับ บริษัท 
บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (“BCP”) รวมถึงโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในจังหวัดสุโขทัย โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
โดยใช้พืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์โพลิเมอร์และลาเท็กซ์อิมัลชั่นส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เกิด
การเตบิโตอย่างย่ังยืน และการศกึษาและพัฒนาโครงการลงทนุในธุรกจิสาธารณูปโภคเก่ียวกับระบบน�า้ประปา โดยมุง่เน้นการด�าเนนิธุรกิจ
ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์
 บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรักษาความ
เป็นผู้น�าในระดับประเทศและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ
1. มุง่เน้นการประกอบการด้านพลงังานสะอาด ปิโตรเคม ีและสาธารณปูโภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

สิ่งแวดล้อม และสังคม

2. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่มีเสถียรภาพ
ในระยะยาว

4. มุง่เน้นการเป็นองค์กรแห่งความสขุ โดยค�านงึถึงสภาพแวดล้อมในการท�างาน ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และส่งเสรมิความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 จากประสบการณ์กว่า 20 ปีท่ีบรษิทัมกีารขยายตัวทางธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง โดยมุง่เน้นธุรกิจด้านการลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวข้อง
กับพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2557 เมือ่วันที ่4 เมษายน 2557 จงึได้มมีติอนุมตักิาร
เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด 
(มหาชน)” เพ่ือรองรบัการด�าเนนิธุรกิจในปัจจบุนัและธุรกิจทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยบรษิทัได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชือ่บรษิทั
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
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บริษัทย่อย	

1.  บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด (UAC Utilities) (เดิมชื่อบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด) บริษัทย่อยของบริษัท จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 8 
เมษายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้นเท่ากับ 5,000,000 บาท โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือด�าเนินธุรกิจผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา
เพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมและใช้ในการบรโิภค รวมทัง้จ�าหน่ายและตดิตัง้วัสดอุปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้อง เมือ่วันท่ี 26 มนีาคม 2555 ได้เพ่ิม
ทนุจดทะเบยีน เป็น 10,000,000 บาท เพ่ือรองรบัการเข้าร่วมทนุของบรษิทั ไฮโดรเทค็ จ�ากัด (มหาชน) (“HYDRO”) โดยมสีดัส่วน
การถอืหุน้ของบรษิทัและ HYDRO ในอตัราร้อยละ 49.997เท่ากัน ส่วนท่ีเหลอืร้อยละ 0.006 ถือโดยผูบ้รหิารของบรษิทั และเปลีย่น
ชื่อบริษัทเป็นบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด

  ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดคืนจาก HYDRO และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ 
จ�ากัด เมือ่วันที ่25 กรกฎาคม 2559  และเมือ่วันที ่20 ธันวาคม 2559 ได้เข้าถือหุ้นในบรษิทั โอดนิ พาวเวอร์ จ�ากัด ในสดัส่วนร้อยละ 
10 เพื่อเข้าร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน

2.  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด (UAC TPT) บริษัทย่อยของบริษัท จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 ด้วยทุน
จดทะเบียนเร่ิมต้น 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เริ่มแรกบริษัทถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 99.997 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
การขนส่ง คมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป โดยเมือ่วันท่ี 25 กันยายน 2556 UAC TPT ได้เพ่ิมทุนจดทะเบยีนจ�านวน 29 ล้านบาท 
จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 1 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวียนภายในกิจการและเตรยีมการลงทนุในโครงการ
ก๊าซชีวภาพ โดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือจ�าหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน และจ�าหน่ายให้กับ บริษัท ทีพีที เทพประทานพร 
จ�ากัด (“TPT”) ภายหลังการเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน UAC TPT ลดลงเหลือร้อยละ 50.0093 ผู้บริหารของ
บรษิทัมสีดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 0.0007 และ TPT มสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทุนท่ีออกและจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของ UAC TPT จากนั้นได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 120 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เพื่อ
รองรับการลงทุนในโครงการก๊าซชีวภาพ จ�านวน 2 โครงการ ในจังหวัดขอนแก่น  

3.  บรษิทั ยเูอซ ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากัด (UAC Energy) จดัตัง้ขึน้เมือ่วันที ่26 สงิหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้นเท่ากับ 1,000,000 บาท 
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ผู้บริหารถือหุ้นร้อยละ 0.03 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด�าเนินการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับด้านพลังงาน โดย
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 UAC Energy ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�านวน 29 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทเป็น 30 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559
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ล้านบาท วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�านวน 40 ล้านบาท เป็น 70 ล้านบาท วันท่ี 18 มีนาคม 2559 ได้เพ่ิม
ทุนจดทะเบียนจ�านวน 70 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท และวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 90 ล้านบาท 
เป็น 95 ล้านบาท ตามล�าดบั เพ่ือรองรบัการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคาของการไฟฟ้า
นครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การเพ่ิมทนุและลงทุนในบรษิทัร่วม (บรษิทั พีพีดับบลิวอ ีจ�ากัด  บรษิทั เซบก๊ิาซ ยูเอซ ีจ�ากัด 
และ บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ�ากัด) และการเข้าซื้อโรงไฟฟ้า 2 แห่งจากบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด  ปัจจุบัน 
UAC Energy  ด�าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคาในเชิงพาณิชย์แล้ว จ�านวน 4 โครงการ ที่
จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ รวมก�าลังการผลิตท้ังสิ้นประมาณ 1.3 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าเสาเถียรเอและประดู่
เฒ่า รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 6.9 เมกะวัตต์

4.  บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ�ากัด (“SERP”) บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน UAC Energy ร้อยละ 
99.20 บรษิทัได้เข้าซือ้กิจการเมือ่วันท่ี 18 พฤศจกิายน 2557 โดยซือ้หุ้นสามญัเดิมจากบรษิทั ซนัเอดิสัน เอน็เนอร์จ ี(ประเทศไทย) 
จ�ากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25,000 บาท เป็น 12,525,000 บาท  ทั้งนี้ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ�ากัด ได้รับ
สัมปทานการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีก�าลังการผลิต 750.20 กิโลวัตต์ ติด
ตั้งบนหลังคาโรงงานผลิตยางแผ่นของบริษัท วงศ์บัณฑิต จ�ากัด ณ ต�าบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเริ่มด�าเนินการในเชิง
พาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

5.  บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ�ากัด (“UAC TPT PELLETS”) บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน UAC TPT ร้อย
ละ 99.99 จดัตัง้ขึน้เมือ่วันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่ต้นเท่ากับ 1,000,000 บาท โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือประกอบ
กิจการผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

6.  บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (UAPC) จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ม
ต้นเท่ากับ 50,000,000 บาท บรษิทัถือหุน้ร้อยละ 99.97 ผูบ้รหิารถือหุน้ร้อยละ 0.03 โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือรบัโอนกิจการทัง้หมด
ของบรษิทั แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิอล จ�ากัด (APC) ซึง่เป็นผู้ผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ลาเท็กซ์โพลิเมอร์และลาเท็กซ์
อิมัลชั่นส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น อุตสาหกรรมสีและการเคลือบ อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพิมพ์ อุตสาหกรรมกาว 
อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตวัสดุจากใยสังเคราะห์เพ่ือน�ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 UAPC ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 130 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทเป็น 180 
ล้านบาท เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจและให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ BOI

บริษัทร่วม

1.  บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (“BBF”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือร้อยละ 70 ถือหุ้น
โดยบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (“BCP”) BBF เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่น�าไปใช้
เป็นส่วนผสมทดแทนบางส่วนในน�า้มันดีเซลท่ีได้จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม เพ่ือให้ได้น�้ามันไบโอดีเซลประเภทต่างๆ เช่น 
น�้ามันไบโอดีเซล B5 หรือ B10 เป็นต้น

2.  บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด (“SEBIGAS UAC”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นการร่วมทุนระหว่าง SEBIGAS S.p.A. (“SEBIGAS”) 
ประเทศอติาล ีและบริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จ�ากัด ในสัดสว่นรอ้ยละ 49 และ 49 ตามล�าดบั และมีบรษิทัทีป่รึกษากฎหมายถอืหุ้น
ร้อยละ 2  SEBIGAS UAC จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท เพื่อด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพ รวมถึงการให้บริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา (O&M Services) ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 10 ล้านบาท เป็น 14 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนและรองรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

3.  บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ�ากัด (“ENERRAY UAC”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นการร่วมทุนระหว่าง ENERRAY 
S.p.A. (“ENERRAY”) ประเทศอิตาลี และบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 25 ตามล�าดับ และมีบริษัทที่
ปรกึษากฎหมายถือหุ้นร้อยละ 26   ENERRAY UAC จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2559 ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก 6 ล้านบาท 
เพ่ือด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการให้บริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา 
(O&M Services) ทั้งในประเทศและต่างประเทศภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

4.  บริษัท  พีพีดับบลิวอี จ�ากัด (“PPWE”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท คิวทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
(“QTC”) และบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ 50 ตามล�าดับ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนโครงการด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น

1.  บรษิทั โอดนิ พาวเวอร์ จ�ากัด (“ODIN”) บรษิทัร่วมของบรษิทั เป็นการร่วมทุนระหว่าง บรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟอร์เมอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
บรษิทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั ยูเอซ ียูทิลตีิส์ จ�ากัด และบคุคลธรรมดาอืน่ๆ ในสดัส่วนร้อยละ 55, 10, 10 และ 
25 ตามล�าดับ โดยการเข้าซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจ�านวน 191 ล้านบาท ส่งผลให้เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 
200 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะและพลังงานทดแทนอื่น 

พัฒนาการที่ส�าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

ปี	2555 : • อนุมตักิารเพ่ิมทนุในบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ยูเอซ ีไฮโดรเทค็ จ�ากัด (“UAC HYDRO”) จาก 5.00 ล้านบาท เป็น 10.00 
ล้านบาท เพ่ือน�ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเตรียมการลงทุนโครงการผลิตน�้าประปา และอนุมัติให้บริษัท ไฮ
โดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมทุนใน UAC HYDRO ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.997 

• ทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 เมือ่วันท่ี 27 มถุินายน 2555 มมีตอินมุตักิารลงทุนในโครงการโรงงานผลติ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) ซึ่งประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed 
Natural Gas : CNG) ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวหรอืก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ 
(Natural Gasoline : NGL) โดยโครงการตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 620.00 ล้านบาท

• โครงการผลติ CBG จากมลูสกุร เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลงิทางเลอืกส�าหรบัรถยนต์ ตัง้อยู่ทีอ่�าเภอแม่แตง จงัหวัดเชียงใหม่ 
ได้ก่อสร้างระบบแล้วเสร็จ 

• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากจ�านวน 198,374,739 บาท เป็น 
276,474,739 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 156,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอ
ขายต่อผูถื้อหุ้นเดมิและประชาชนท่ัวไป และเพ่ือรองรบัการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั
ของบรษิทั โดยบรษิทัได้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 39.7 ล้านหุ้น และได้จดทะเบยีนทนุ
ช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 โดยมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 218,224,739 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ�านวน 436,449,478 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

• ย่ืนข้อเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (“กองทุนฯ”) ใน “โครงการส่ง
เสรมิเทคโนโลยีก๊าซชวีภาพส�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2555 (ปีที ่5)” (“โครงการฯ”) ของส�านกังานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จ�านวน 20 โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการก๊าซชีวภาพของบริษัทฯ จ�านวน 
10 โครงการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ทั้งหมดแล้ว และโครงการก๊าซชีวภาพของบริษัท ยูเอซี แอนด์ 
ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด จ�านวน 10 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน โดยคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2556

ปี	2556 • บรษิทัได้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปเป็นจ�านวนทัง้หมดไม่เกิน 24,300,000 หุน้ 
มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุน้ละ 7.90 บาท และได้จดทะเบยีนเพ่ิมทนุช�าระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2556 โดยมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 230,374,739 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
460,749,478 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

• บริษัทได้ยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จ�านวน 92,149,503 หน่วย
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเริ่มท�าการซื้อขายครั้งแรกในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยผู้ถือใบส�าคัญแสดง
สิทธิ UAC-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในทุกวันท�าการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม 
ของแต่ละปีปฏิทิน โดยวันใช้สิทธิวันสุดท้ายในวันท่ี 31 มกราคม 2559 ราคาใช้สิทธิ 7.50 บาทต่อหุ้น อัตราการ
ใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น

• วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร และคณะรัฐมนตรี รวมถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัด CBG เพื่อการคมนาคม
ของบริษัท ซึ่งเป็นโครงการแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

• วันที่ 26 มีนาคม 2556 บริษัทจัดกิจกรรมส�าหรับผู้ถือหุ้นโดยน�าผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าเย่ียมชมกิจการบริษัท บาง
จากไบโอฟูเอล จ�ากัด เพื่อให้เข้าใจในธุรกิจที่บริษัทเข้าร่วมลงทุน
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ปี	2556 : • ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11112 บาท เป็นเงินจ�านวน 
51,198,482 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.88 ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญใน
อัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01112 บาท
ต่อหุ้น ท้ังนี้ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
การจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ส่งผลให้มีการปรับสิทธิส�าหรับใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ให้ด้อย
ไปกว่าเดิม ราคาใช้สิทธิใหม่คือ 6.25 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.20 หุ้น (เศษของหุ้นปัดทิ้ง) โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

• ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2556 เมือ่วันท่ี 9 สงิหาคม 2556 มมีติให้มกีารเพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
ยูเอซ ีแอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ย่ี จ�ากัด จ�านวน 29 ล้านบาทจาก 1 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพ่ิมทนุ
เพ่ือจ�าหน่ายให้กับผูถื้อหุน้เดมิบางส่วนและจ�าหน่ายให้กับบรษิทั ทีพีที เทพประทานพร จ�ากัด (“TPT”) ท�าให้บรษิทั
มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 50.0093 ผู้บริหารของบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.0007 
และ TPT มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระจ�านวน 30 ล้านบาท

• คณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตักิารลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการก๊าซชวีภาพ จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ ท่ีอ�าเภอ
แม่แตง ที่อ�าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และ ที่อ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

• บริษัทฯ ร่วมทุนกับ SEBIGAS S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอิตาลี ซึ่ง SEBIGAS ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
ไฟฟ้าและการผลิตก๊าซชีวภาพ รวมท้ังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพมามากกว่า 
50 โครงการในทวีปยุโรป เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนามบริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 
4 ล้านบาท ในการด�าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรบัเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชวีภาพ การให้บรกิารเดนิเครือ่งและบ�ารงุ
รักษา (operations & maintenance Services) ทั้งในประเทศและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ข้อเสนอโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ของบรษิทั ยูเอซ ีเอน็
เนอร์ยี่ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผ่านการคัดเลือกจากการไฟฟ้านครหลวง 3 โครงการ ก�าลังการผลิต
รวม 1.3 MW โดยเป็นการเช่าพื้นที่บนหลังคาจ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท บางกอกเดคคอน จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) 

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิรวมทั้งสิ้นจ�านวน 
1,139,033 หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ�านวนท้ังส้ิน 1,307,680 หุ้น เป็นเงินท้ังส้ิน 8,542,737.50 บาทคงเหลือใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 91,010,470 หน่วย ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 277,102,419.50 
บาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญบริษัทจ�านวน 554,204,839 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ปี	2557 • ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2557 มมีติอนุมติัการเปล่ียนแปลงชือ่บรษิทัฯ จาก “บรษิทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บ
เบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน)” โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 

• โครงการต่างๆ ของบริษัท เริ่มเปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ ได้แก่
- โครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) จงัหวดัสโุขทยั เริม่ด�าเนนิการทดสอบเดนิเครือ่งผลติในเดอืน

มกราคม และเริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ LPG และ NGL บางส่วนในเดือนพฤษภาคม
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่บริษัท บางกอก เดคคอน จ�ากัด (มหาชน) 

จ�านวน 2 แห่ง เปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนสิงหาคม และ ธันวาคม ตามล�าดับ

• บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการบริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ 
จ�ากัด ซึ่งได้รับสัมปทานการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีก�าลัง
การผลิต 752.4 KW จากบริษัท ซันเอดิสัน เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

• บรษิทัฯ จดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บรษิทั ยูเอซ ีทพีีท ีเพลเลทส์ จ�ากัด (UAC TPT PELLETS Co., Ltd.) เพ่ือ
ประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่ง

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนต่างๆ ดังนี้
- โครงการก๊าซชีวภาพ ที่อ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น (โครงการที่ 2)
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ปี	2557 : - โครงการเดินท่อก๊าซจากหลุมน�้ามันเสาเถียร เพื่อเพิ่มวัตถุดิบให้กับโรงงาน PPP
- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets) ในพื้นที่โครงการก๊าซชีวภาพของ UAC 

TPT ที่อ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
- โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ท่ีตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ของบรษิทั โซล่า เอน็เนอร์จี 

รูฟ พาวเวอร์ จ�ากัด โดยเป็นการเช่าพ้ืนท่ีบนหลังคาจากบริษัท วงศ์บัณฑิต จ�ากัด ณ ต�าบลขุนทะเล จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

- 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิรวมทั้งสิ้นจ�านวน 
14,365 หน่วย คดิเป็นหุ้นบรษิทัจ�านวนท้ังสิน้ 17,237 หุน้ เป็นเงนิทัง้สิน้ 107,731.25 บาท คงเหลอืใบส�าคญัแสดง
สทิธิจ�านวน 90,996,105 หน่วย ส่งผลให้บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนช�าระแล้วจ�านวน 277,111,038 บาทโดยแบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญบริษัทจ�านวน 554,222,076 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ปี	2558 : • บรษิทัฯ จดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บรษิทั ยูเอซ ีแอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคัิลส์ จ�ากัด (UAC Advance 
Polymer & Chemicals Co., Ltd.) เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2558 เพ่ือรองรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท 
แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ�ากัด

• ทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่1/2558 มมีตอินมุตัใิห้บรษิทั ยูเอซ ีแอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ�ากัด ซือ้
และรับโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer - EBT) จากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล 
จ�ากัด (“APC”) มรีาคาซ้ือขายรวมท้ังสิน้ไม่เกิน 730 ล้านบาท โดยการรบัโอนกิจการทัง้หมดได้ด�าเนนิการเสรจ็สิน้
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

• ในวันท่ี 30 เมษายน 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06945 บาท เป็นเงินจ�านวน 
38,490,723.18 บาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 49.75 ของก�าไรสทุธิหลงัหักส�ารองตามกฎหมาย โดยจ่ายเป็นหุ้นสามญั
ในอตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรอืคดิเป็นเงนิ 0.06250 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงนิสดในอตัรา 0.00695 บาท
ต่อหุ้น ท้ังน้ี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
การจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.06250 บาท ซึง่การจ่ายหุน้ปันผลในครัง้น้ีส่งผลให้มกีารปรบัสทิธิส�าหรบัใบ
ส�าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 เพ่ือรกัษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส�าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ไม่ให้ด้อยไป
กว่าเดิม ราคาใช้สิทธิใหม่คือ 5.5555 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.35 หุ้น (เศษของหุ้นปัดทิ้ง) โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

• ได้มีการเพ่ิมทุนในบริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด จากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 180 ล้าน
บาท เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจและให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ BOI

• โครงการต่างๆ ของบริษัท เริ่มเปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ ได้แก่
- โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิต้ังบนหลงัคาทีบ่รษิทั สหไทย สตลีไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) เปิด

ด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2558
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาที่บริษัท วงศ์บัณฑิต จ�ากัด เปิดด�าเนินการใน

เชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558
- โครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ที่อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือน

ธันวาคม 2558

• ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัได้มมีตอินุมตักิารลงทนุในการเข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ และโรงไฟฟ้าประดู่
เฒ่า ของบรษิทั ราชบรุพีลงังาน จ�ากัด ก�าลงัการผลิตรวม 7 MW มลูค่ารวม 205 ล้านบาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพ่ิม) 

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิรวมทั้งสิ้นจ�านวน 
6,229,084 หน่วย คดิเป็นหุน้บรษิทัจ�านวนทัง้สิน้ 8,374,915 หุ้น เป็นเงนิทัง้สิน้ 46,718,125 บาท คงเหลอืใบส�าคญั
แสดงสทิธิจ�านวน 84,767,021 หน่วย ส่งผลให้บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนช�าระแล้วจ�านวน 315,937,050.50 บาทโดย
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญบริษัทจ�านวน 631,874,101 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
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ปี	2559 : • บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program รุ่นที่ 2 จากท้ังหมด 5 
บริษัท ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ mai เป็นผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม mai นอกจากน้ี บริษัทยังได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นย่ังยืน” หรือ “Thailand 
Sustainability Investment : THIS” ประจ�าปี 2559 โดยมบีรษิทัจดทะเบยีนท่ีได้รบัคัดเลอืกท้ังส้ินจ�านวน 51 บรษิทั 
และเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai จ�านวน 6 บริษัท

• ณ วันท่ี 29 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ UAC-W1 ครั้งสุดท้าย มีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้ง
ความประสงค์ท่ีจะใช้สทิธิรวมท้ังสิน้จ�านวน 26,467,570 หน่วย หน่วย คดิเป็นหุน้บรษิทัจ�านวนท้ังสิน้ 35,731,200 
หุน้ เป็นเงนิทัง้สิน้ 198,504,685.35 บาท ส่งผลให้บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนช�าระแล้วจ�านวน 333,802,650.50 บาท 
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญบริษัทจ�านวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

• เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (บริษัทย่อย) ได้รับมอบกิจการโรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ และ
โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า จากบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด ซึ่งตั้งอยู่ท่ีอ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย รวมก�าลังการ
ผลิตทั้งสิ้นประมาณ 7 MW

• ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2559 มมีตอินุมตักิารเพ่ิมทุนแบบมอบอ�านาจท่ัวไป (General Mandate) จ�านวน 
200.28 ล้านหุ้น เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 133.52 ล้านหุ้น และ บุคคลในวงจ�ากัด จ�านวน 
66.76 ล้านหุ้น และออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้รอบแรกเมื่อ
วันที 26 พฤษภาคม 2559 จ�านวน 500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.3 เพ่ือน�ามาช�าระคนืเงินกู้ระยะสัน้ ลงทุน
ในโครงการเดินท่อก๊าซ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งจะครบก�าหนดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

• ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดให้กับผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นเงนิจ�านวน 
66,760,530.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย 

• ได้มีการเพิ่มทุนในบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด จากเดิม 70 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท และ 95 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ เพื่อรองรับเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าจากบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด

• เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของ UAC HYDRO ท้ังหมดคืนจากบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด 
(มหาชน) และเปลี่ยนชื่อบริษัทกลับมาเป็นบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

• บรษิทัได้รบัเลอืกเป็น 1 ใน 30 บรษิทัจดทะเบยีน mai ในการเข้าร่วม “โครงการส่งเสรมิความสามารถทางนวตักรรม
ส�าหรบัผูป้ระกอบการในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(NIA) และได้รบัรางวัล 
“องค์กรนวัตกรรมยอดเย่ียม” จากการน�าเสนอผลงานวิจยัและพัฒนาทางด้านเคมภัีณฑ์ของบรษิทั ยูเอซ ีแอด็วานซ์ 
โพลิเมอร์ จ�ากัด (UAPC)

• บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (BBF) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ได้ขยายก�าลังการผลิตน�้ามันไบโอ
ดเีซลจากเดมิ 360,000 ลติร/วนั เป็น 810,000 ลติร/วัน เพ่ือรองรบัความต้องการทีเ่พ่ิมมากขึน้ โดยเริม่เปิดด�าเนิน
การในเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2559 

• บรษิทัได้ร่วมมอืกับบรษิทั ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ในการเดินท่อก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งน�า้มนัเสาเถียร-เอมายงัโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (PPP) เพ่ือเพ่ิมวัตถุดิบในการผลิตก๊าซธรรมชาติ
อัด (CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ให้ได้เต็มก�าลังการผลิตที่
ออกแบบไว้ โดยสามารถทดสอบระบบและเดินเครื่องผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และเริ่มเปิดด�าเนินการใน
เชิงพาณิชย์เมื่อเดือนสิงหาคม 2559

• เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (บริษัทย่อย) ได้ขายโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ของบริษัท บางกอก เดคคอน จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 2 แห่งให้กับบริษัท 
บางกอก เดคคอน จ�ากัด (มหาชน) ก�าลังการผลิตรวม 300 kW 

• เมือ่วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 บรษิทั ยูเอซ ียูทลิติส์ี จ�ากัด (บรษิทัย่อย) ได้เข้าถือหุ้นบรษิทั โอดิน พาวเวอร์ จ�ากัด ใน
สัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว จ�านวน 200 ล้านบาท เพ่ือร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะขนาด 3 MW ที่ภาคใต้และโครงการอื่นๆ ในอนาคต
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รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย	มีดังนี้	
	 ธุรกิจนำาเข้า	จำาหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์

บรษิทัประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่าย สารเคมแีละอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาติ 
โรงกลั่นน�้ามัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตน�้ามันหล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  โรงไฟฟ้า และระบบ
สาธารณูปโภค เป็นต้น

ผลติภัณฑ์ของบรษิทัเกือบทัง้หมดจ�าหน่ายภายในประเทศผ่านช่องทางการขายโดยทมีงานขายของบรษิทัทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญใน
แต่ละกลุม่ผลติภัณฑ์ ทีส่ามารถให้ค�าแนะน�า วางแผนการน�าผลติภณัฑ์ไปใช้ในงานได้ตรงตามความต้องการต่างๆของลกูค้า รวมท้ังให้บรกิาร
หลังการขาย โดยลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ ได้แก่ โรงกลั่นน�้ามัน โรง
แยกก๊าซ และโรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น บริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตชั้นน�ารายใหญ่ของโลกและผู้ผลิตในประเทศกว่า 30 ราย อาทิเช่น 
UOP LLC, PALL Corporation และ TOC GLYCOL โดยเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ของผู้ผลิตดังกล่าว เช่น ผลิตภัณฑ์สารดูด
ความชื้น ดูดซับกลิ่น และสิ่งเจือปน (Adsorbent and Molecular Sieve) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบการกรอง (Filtration) ตั้งแต่ปี 2538 ต่อ
เนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นผู้แทนจ�าหน่ายสาร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมสี 
และตวัท�าละลาย อตุสาหกรรมสิง่ทอ ผลติเมด็พลาสตกิ ผลติขวดน�า้ และผลติเรซิน่ ตัง้แต่ปี 2549 จนถึงปัจจบุนั รวมท้ังเป็นตวัแทนจ�าหน่าย
ให้กับผู้ผลิตหลายรายในการจัดจ�าหน่ายตัวเร่งปฏิกิริยา สารเติมแต่งและเคมีต่างๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการผลิตน�้ามัน
หล่อลื่น การผลิตน�้ายาหล่อลื่นเพื่องานโลหะ การผลิตกาว การผลิตไบโอดีเซล และการผลิตน�้ามันพืช เป็นต้น 

	 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจน�าเข้า จ�าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ 
โรงกลั่นน�้ามันปิโตรเคมี โรงผลิตน�้ามันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภค เป็นต้น โดยได้จัดแบ่งสินค้าและบริการที่บริษัทจ�าหน่าย ออกเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะธุรกิจของลูกค้าและบริการ ได้แก่ 

1)  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) ได้แก่

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกล่ันน�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน�้า (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)  การให้บริการ ได้แก่ การให้ค�าปรึกษา ประสานงาน ของบริษัทต่างๆ ส�าหรับงานออกแบบกระบวนการผลิตโรงกลั่นน�้ามัน 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
	 บริษัทมีคลังสินค้ารวม	2	แห่ง	ดังนี้

1. คลงัสนิค้าเช่า ตัง้อยู่เลขที ่999 หมู ่4 ซอยเทศบาลบางป ู99 (เสรมิมติร) ถนนสขุุมวิท ต�าบลบางป ูอ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ บนเน้ือที่ 2 ไร่ เป็นอาคารคลังสินค้า 1 หลัง พ้ืนที่ 2,200 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทเช่าคลังสินค้าดังกล่าวกับบุคคลที่
เก่ียวข้อง อายุสัญญาเช่า 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีเก็บสต็อกอุปกรณ์
และสารเคมี โดยสารเคมีที่เก็บในคลังสินค้าของบริษัทได้รับการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆและมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ 
(Certificate of Acceptance : COA) จากผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการจัดส่งให้แก่ลูกค้าต่อไป
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2. คลังสินค้าเช่า ตั้งอยู่เลขที่ 613/13 ถนน สงขลา-จะนะ หมู่ท่ี 2 ต�าบลพะวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นอาคารคลังสินค้า 1 
หลังพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทเช่าคลังสินค้าดังกล่าวกับบุคคลภายนอก อายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 
2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เก็บสินค้าสารเคมี ส�าหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติใน
อ่าวไทย

บรษิทัจะจดัส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าให้แก่ลกูค้าโดยใช้รถบรรทกุขนาดต่างๆ ทีบ่รษิทัได้ว่าจ้างผูป้ระกอบการขนส่งจากภายนอกซึง่ผ่าน
การข้ึนทะเบียนกับบริษัทเพ่ือรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมโรงงาน บริษัทมีการควบคุมเรื่องความปลอดภัยของคลังสินค้า 
โดยการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลคลังสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ส�าหรับสารเคมีที่จัดเป็นวัตถุอันตรายจะมีการจัดเก็บตาม
กฎหมาย โดยแยกตามประเภทของสารเคมี และจัดให้มีผู้ควบคุมสินค้าอันตรายในคลังสินค้า โดยบริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก หรือ
บุคคลรวมท้ังพนักงานท่ีไม่มีหน้าที่ในคลังสินค้า เข้าไปในพ้ืนท่ีคลังสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากน้ีบริษัทได้ท�าประกันภัยตัวสินค้า
ท่ีเก็บในคลังสินค้าเพ่ือคุ้มครองอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บสินค้าหรือการปฏิบัติงาน รวมท้ังได้ท�าประกันภัยสินค้าในระหว่าง
การขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่าย	
บริษัทให้ความส�าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าท่ีจัดจ�าหน่าย เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีลูกค้าได้ตกลงไว้กับ

บริษัท โดยสารเคมีที่บริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิตจะถูกบรรจุในถังปิด (Closed Drum) และมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ หรือ COA จากผู้ผลิตก่อน
ถูกขนส่งมายังบริษัท ซึ่งบริษัทจะจ�าหน่ายสารเคมีท่ีบรรจุในถังปิดท่ีมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีการเปิดถังก่อน 
เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตทุกประการ และในกรณีของสารเคมีที่ถูกขนส่งมาเป็น Bulk 
โดยไม่ได้บรรจุในถังปิด เมื่อสินค้าเข้าเทียบท่าเรือแล้วจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพจากบริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Surveyor) ท่ี
บริษัทได้ว่าจ้างอีกครั้ง เพ่ือด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าท่ีอยู่ในเรือ (ก่อนขนถ่ายสินค้าออกจากเรือ) รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพ
หลังจากสินค้าได้ขนถ่ายเข้าแท็งค์เก็บสินค้าแล้ว 

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ส�าหรับการน�าเข้าและการจัดจ�าหน่ายสารเคมี สารดูดซับ สารเร่งปฏิกิริยา เครื่องกรองและอุปกรณ์ในธุรกิจน�้ามัน พลังงาน ปิโตรเคมี และ
สาธารณูปโภค

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ลกูค้าของบรษิทัเป็นผูผ้ลติในอตุสาหกรรมต่างๆ ท่ีต้องการสารเคมแีละอปุกรณ์ไปใช้ในกระบวนการผลติ กลุม่ลกูค้าหลกัของบรษิทั

ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของประเทศ ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกล่ันน�้ามัน และปิโตรเคมี เป็นต้น โดยสินค้าและ
บริการที่บริษัทจ�าหน่ายสามารถน�าไปใช้งานได้หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการน�าไปใช้ของลูกค้า โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้า
หมายตามลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริกำร ลูกค้ำเป้ำหมำย

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงำนและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum)

 ✯ ผลติภัณฑ์ในกลุม่ธุรกิจส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่
น�้ามันและอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีต้นน�้า (Offshore Refinery 
and Upstream Petrochemicals)

หน่วยงานหรือขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมท้ังในทะเลและบนบก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่น
น�้ามัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตเอทิลีน โรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์ 
และผูร้บัเหมางานก่อสร้างโรงกลัน่น�า้มนั และโรงงานปิโตรเคมต่ีางๆ

 ✯ ผลติภัณฑ์ในกลุม่ธุรกิจสารเคมเีหลว และผลติภณัฑ์ในโรงไฟฟ้า 
และสาธารณูปโภค (Liquid Chemicals, Power & Utilities)

โรงกลัน่น�า้มนั ปิโตรเคม ีโรงงานผลติเมด็พลาสตกิ โรงงานผลติสารอะ
โรเมติกส์ โรงงานผลติสารโอเลฟินส์ โรงไฟฟ้า และโรงผลิตน�า้ประปา

 ✯ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียต่างๆ ของ
โรงงาน (Emission & Waste management)

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
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กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริกำร ลูกค้ำเป้ำหมำย

2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรม (Industrial) 

 ✯ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวท�าละลาย 
(Chemicals & Solvent Products)

โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นกลางท่ีผลิตสารเคมีส�าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ เช่น โรงงานผลิตแชมพูสระผม น�้ายา
ปรับผ้านุ่ม น�้ายาท�าความสะอาด อุตสาหกรรมสี ซีเมนต์ หมึก
พิมพ์ เป็นต้น 

 ✯ ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมน�า้มนัหล่อลืน่ และสารเตมิแต่ง 
(Base oil and Additives)

โรงผสมน�้ามันหล่อล่ืน โรงงานผลิตไบโอดีเซล โรงงานผลิตกาว 
โรงงานผลติน�า้มนัพืช โรงงานผลติน�า้ยาหล่อลืน่โลหะต่าง ๆ เป็นต้น

3. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้าประเภท Crude Glycerin และ
การขายสินค้าอื่นๆ

โรงงานผลิต Glycerin บริสุทธิ์ ในต่างประเทศ

4.  กำรให้บริกำร 

 ✯ ให้ค�าปรกึษา ประสานงาน ของบรษิทัต่าง ๆ ส�าหรบังานออกแบบ
กระบวนการผลิต

 ✯ รับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มโรงกลั่นน�้ามัน ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด โดยมีการแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการแก่ลูกค้า ซึ่ง
นอกเหนือจากการขายสินค้าและอุปกรณ์ประเภทต่างๆแล้ว บริษัทยังให้ค�าปรึกษาที่เก่ียวข้องและให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า และให้
ความส�าคัญกับคุณภาพสินค้าและการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามก�าหนด ตลอดจนมุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อ
เน่ือง โดยบริษัทมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทอย่างสม�่าเสมอเพ่ือน�ามาปรับปรุงการด�าเนินงาน อีกทั้ง
ยังให้ค�าแนะน�าและวางแผนร่วมกับลูกค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้อก�าหนด
ของลูกค้าอย่างครบถ้วน ท�าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด

นโยบายการกำาหนดราคา
บรษิทัมนีโยบายก�าหนดราคาขายสนิค้าจากราคาต้นทนุสนิค้าบวกอตัราก�าไร (Cost plus pricing) โดยราคาขายจะมคีวามยืดหยุ่นตาม

ราคาตลาดของสนิค้าแต่ละประเภท สนิค้าเคมภีณัฑ์ท่ีบรษิทัจดัจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลติมาจากกระบวนการกลัน่น�า้มนัดบิ และการผลติ
ปิโตรเคมีต่างๆ ซึ่งกลไกราคาของผลิตภัณฑ์หรือต้นทุนสินค้าของบริษัทจะถูกก�าหนดและผันแปรไปตามภาวะราคาน�้ามันและปิโตรเคมี ดัง
น้ันการก�าหนดราคาขายสินค้าของบริษัทจะต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปริมาณ
และมูลค่าการสั่งซื้อ รวมท้ังต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีเพียงพอรองรับ
ต่อค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและการด�าเนินงานต่างๆได้ 

การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย
บริษัทจ�าหน่ายสินค้าในประเทศเกือบทั้งหมด โดยทีมงานขายของบริษัทประจ�าทั้งที่ส�านักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และที่ส�านักงานสาขา

ในจังหวัดระยอง ทีมงานขายจะแบ่งความรับผิดชอบดูแลการขายแยกเป็นแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยจะท�าหน้าที่ติดต่อ ดูแลความต้องการ 
และน�าเสนอสนิค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรง รวมทัง้ตดิต่อประสานงานกับผูผ้ลติหรอืคูค้่าอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้ทราบถึงปรมิาณความต้องการล่วง
หน้าของลกูค้า และทราบถึงรายละเอยีดของผลติภณัฑ์ แนวโน้มของปรมิาณและราคาสนิค้าในตลาดของผูผ้ลติ ภาวการณ์แข่งขนัในตลาด 
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขายและการก�าหนดราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าที่บริษัทจัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่ได้รับค�าสั่งซื้อล่วงหน้ามาจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาเพ่ือเตรียมการในการจัดซื้อและจัดส่งให้แก่
ลกูค้าตามก�าหนดเวลาทีไ่ด้ตกลงกัน ซึง่ส่วนใหญ่ลกูค้าจะก�าหนดความต้องการ มาตรฐานของสนิค้า แหล่งทีม่าหรอืผูผ้ลติสนิค้าให้แก่บรษิทั
ทราบ เพ่ือให้บริษัทเสนอสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเสนอราคา และเงื่อนไขการขายต่างๆในลักษณะของการประมูล 
โดยสินค้าที่จัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากผู้ผลิตที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิตของ
ลูกค้า จึงมีความจ�าเป็นที่ลูกค้าต้องใช้อย่างต่อเนื่อง
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สินค้าที่บริษัทจ�าหน่ายส่วนใหญ่สั่งซื้อจากผู้ผลิตหลายรายในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้นน�าที่

เกีย่วข้องในอุตสาหกรรมกลั่นน�า้มนั และปโิตรเคมีระดบัโลก โดยบรษิัทมนีโยบายมุ่งเน้นการจดัจ�าหน่ายและเปน็ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าทีม่ี
คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีขั้นตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินค้าท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีใบรับรอง
ผลติภณัฑ์ แหล่งท่ีมาและรายละเอยีดของผลติภณัฑ์อย่างชดัเจน เช่น ประเภทสารเคม ีส่วนผสมของสารเคม ีการแก้ไข และป้องกันอนัตราย
จากสารเคม ีเป็นต้น โดยบรษิทัคูค้่าทีเ่ป็นผูจ้�าหน่ายสนิค้าให้กับบรษิทัจะต้องได้รบัการขึน้ทะเบยีนกบับรษิทั ซึง่บรษิทัมกีารประเมนิผล และ
ทบทวนรายชือ่คู่ค้าดงักล่าวเป็นประจ�าอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้การด�าเนนิการมปีระสทิธิภาพและสร้างความมัน่ใจต่อผลติภัณฑ์ทีจ่ดัจ�าหน่าย

ในการสัง่ซือ้สนิค้าเพ่ือมาจ�าหน่ายต่อให้แก่ลกูค้านัน้ บรษิทัมกีารวางแผนการสัง่ซือ้ล่วงหน้าในปรมิาณทีเ่หมาะสม โดยพิจารณาจากแนว
โน้มของตลาด ความต้องการของลกูค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมท้ังปรมิาณสนิค้าคงคลงั เพ่ือจะได้จดัเตรยีมสนิค้าให้เพียงพอต่อการจ�าหน่าย ลด
ความสญูเสยีจากการเสยีโอกาสเน่ืองจากขาดแคลนสนิค้าคงคลงั หรอืไม่สามารถจดัหาสนิค้าได้ทนัและเพียงพอกับความต้องการของลกูค้า 
ในขณะเดยีวกันก็ต้องควบคมุปรมิาณสนิค้าคงคลงัให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และไม่ให้มสิีนค้าค้างในคลังนานเกินไปจนเป็นภาระแก่บรษิทั

บริษัทเป็นผู้จ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้า ดังนี้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริกำร ผู้ผลิต/จ�ำหน่ำยสินค้ำ

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงำนและปิโตรเลียม 
(Energy and Petroleum)

 ✯ ผลติภัณฑ์ในกลุม่ธุรกิจส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่
น�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน�้า (Offshore Refinery 
and Upstream Petrochemicals)

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

 ✯ ผลติภัณฑ์ในกลุม่ธุรกจิสารเคมเีหลวและผลติภณัฑ์ในโรงไฟฟ้า 
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

 ✯ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียต่างๆ ของ
โรงงาน (Emission & Waste management)

 Donau Carbon
 Nikki Universal
 Honeywell UOP

2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรม (Industrial) 

 ✯ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวท�าละลาย 
(Chemicals & Solvent Products)

บริษัท ทีโอซีไกลคอล จ�ากัด
INEOS Oxide
Clariant Chemical 

 ✯ ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมน�า้มนัหล่อลืน่และสารเตมิแต่ง 
(Base oil and Additives)

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

3. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ สินค้าประเภท Crude Glycerin และ
การขายสินค้าอื่นๆ

 บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริกำร ผู้ผลิต/จ�ำหน่ำยสินค้ำ

4. กำรให้บริกำร 

 ✯ ให้ค�าปรกึษา ประสานงาน ของบรษิทัต่างๆ ส�าหรบังานออกแบบ
กระบวนการผลิต

 ✯ บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง

UOP LLC
Vogelbusch GmbH
PALL Corporation Filtration and Separations
Manoir Industries

 

ธุรกิจลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

1.	 การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	(Petroleum	Production	Plant	:	PPP)
บรษิทัได้ลงทนุก่อสร้างโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production Plant : PPP) ทีจ่งัหวัดสโุขทยั โดยกระบวนการผลติ

ใช้ก๊าซเหลอืท้ิง ซึง่เป็นผลพลอยได้จากการขดุเจาะน�า้มนัของฐานผลิตบรูพา-เอ ของบรษิทัสยาม โมเอโกะ จ�ากัด (ไม่ได้เป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยง
กันของบริษัท) ซึ่งรับสัมปทานปิโตรเลียมจากกระทรวงพลังงาน ในแหล่งบูรพา อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพ่ือมาแปรสภาพให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ ที่สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ซึ่งประกอบด้วย 

1)  ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas : CNG) 

2)  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG)

3)  ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) 

4)  ก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas)

โดยมกีารออกแบบก�าลงัผลติรวมประมาณ 19,681 ตนัต่อปี ประกอบด้วย CNG 12,036 ตนัต่อปี LPG 6,300 ตนัต่อปี และ NGL 1,345 
ตนัต่อปี ใช้เงนิลงทนุประมาณ 620 ล้านบาท โดยบรษิทัได้ทดสอบเดนิเครือ่งผลติตัง้แต่เดอืนมกราคม 2557 และเริม่จ�าหน่ายผลติภัณฑ์ LPG 
และ NGL ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 และจ�าหน่าย CNG ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา 

ในปี 2559 บริษัทฯลงทุนก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับโรงไฟฟ้าเสาเถียร เอ ระยะ
ความยาวท่อประมาณ 7 กิโลเมตรมูลค่าเงินลงทุน 110 ล้านบาท เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตโดยรับก๊าซเหลือทิ้งที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิต
ปิโตรเลยีม จากฐานผลติเสาเถียร-เอ ของบรษิทั ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากัด (มหาชน) (ไม่ได้เป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกันของบรษิทั) 
อ�าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทัย เริม่ก่อสร้างโครงการฯในวนัที ่2 กมุภาพันธ์ 2559 ก่อสร้างโครงการฯเสรจ็สิน้ในวันที ่30 มถุินายน 2559 โดย
สามารถทดสอบระบบและเดนิเครือ่งผลติตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2559 และเริม่ด�าเนินการในเชงิพาณิชย์ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2559 เป็นต้นมา

	 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ใช้กระบวนการผลติโดยใช้ก๊าซเหลอืท้ิงซึง่เป็นผลพลอยได้จากการผลติปิโตรเลยีมของฐานผลติบรูพา-เอ ของบรษิทั สยามโมเอโกะ จ�ากัด 
และฐานผลติเสาเถยีร-เอ ของบรษิทั ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากัด (มหาชน) ซึง่ได้รบัสมัปทานปิโตรเลยีมจากกระทรวงพลงังาน ใน
แหล่งบรูพา-เอ และแหล่งเสาเถียร-เอ อ�าเภอกงไกรลาศ จ.สโุขทัย เพ่ือน�ามาแปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ ท่ีสามารถน�ามาใช้
เป็นเชื้อเพลิงได้ ประกอบด้วย 1) ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas : CNG) 2) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied 
Petroleum Gas: LPG) 3) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) และ 4) ก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas) ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรง
ไฟฟ้าเสาเถียร เอ ของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด สามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2559 ในส่วนเดิมและรับรู้รายได้จาก
ส่วนขยายทีร่บัก๊าซจากฐานผลติเสาเถียร-เอ ตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2559 การผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมจากโรงงานทีอ่�าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สโุขทยั เป็นการผลติโดยใช้ก๊าซเหลอืท้ิงทีไ่ด้จากการผลติปิโตรเลยีมของฐานผลติบรูพา-เอ ของบรษิทั สยามโมเอโกะ จ�ากัด และฐานผลติเสา
เถียร-เอ ของบรษิทั ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากัด (มหาชน) กลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการช่วยลดมลภาวะและลดการท�าลาย
สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง
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	 ที่ตั้งโครงการ	

 

	 สถานที่ตั้งโครงการ:	อ.กงไกรลาศ	จ.สุโขทัย

	 นโยบายกำาหนดราคา
การก�าหนดราคาขายก๊าซธรรมชาตอิดั(CNG)เป็นไปตามสตูรราคาท่ีก�าหนดร่วมกันในสญัญาซือ้ขาย ระหว่างบรษิทัและผูซ้ือ้ ได้แก่ 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เป็นต้น โดยอ้างอิงจาก
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ราคาน�้ามันประเภทต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และค่าไฟฟ้า เป็นต้น เป็นราคาขายหน้าโรงงานผลิตผลิตปิโตรเลียม

การก�าหนดราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) เป็นไปตามสูตรราคาประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลงังาน(กบง.) รวมภาษมีหาดไทย + ภาษสีรรพสามติ + ส่งเข้าหรอืได้รบัชดเชยกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ ผูซ้ือ้ต้องขึน้ทะเบยีนผูค้้าน�า้มนั
ตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบญัญัตกิารค้าน�า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 โดยอ้างองิจากปัจจยัหลกั ได้แก่ ราคาน�า้มนัประเภทต่างๆ อตัรา
เงินเฟ้อ และค่าไฟฟ้า เป็นต้น เป็นราคาขายหน้าโรงงานผลิตผลิตปิโตรเลียม

การก�าหนดราคาขายก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)เป็นไปตามสูตรราคาตกลง ระหว่างบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด(มหาชน) และ
ผู้ซื้อ ผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เป็นต้น โดยอ้างอิงจากปัจจัยหลัก ราคาน�้ามัน
ดิบตลาดโลก 

	 การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย
บรษิทัจ�าหน่ายก๊าซ CNG ท้ังหมดท่ีผลติได้จากโรงงาน PPP ทีอ่�าเภอกงไกรลาศ จงัหวัดสโุขทยั ให้แก่บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

เพียงรายเดยีว โดยบรษิทัมสีญัญาในการผลติก๊าซ CNG เพ่ือส่งมอบและจ�าหน่ายให้กับ ปตท. ในราคาตามท่ีก�าหนดในสญัญา ส�าหรบั 
LPG ท่ีผลติได้น้ัน จ�าหน่ายให้กับผูค้้าน�า้มนัตามมาตรา 7 ขณะที ่NGL จะจ�าหน่ายให้กับผูป้ระกอบการธุรกิจสารท�าละลายภายในประเทศ
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	 กระบวนการผลิต

โครงการ PPP ของบริษัทใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Refrigerant Process หรือ Dew Point Control Unit (DPCU) เป็นหน่วย
ควบคุมจุดกลั่นตัวเพื่อควบคุมคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติใช้กันโดยทั่วไป และมีความเหมาะ
สมกับขนาดของแหล่งก๊าซท่ีมีขนาดเล็ก โดยมีหลักการส�าคัญของกระบวนการผลิตก๊าซ คือ การเพ่ิมความดันผ่านการก�าจัดความชื้น
และลดอุณหภูมิของก๊าซธรรมชาติให้ต�่าลง เพ่ือให้ก๊าซบางส่วนกลั่นตัวเป็นของเหลว จากน้ันก๊าซท่ีมีคุณสมบัติเป็นของเหลวจะถูกน�า
ไปแยกล�าดับส่วนที่หอกลั่นเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม คือ CNG, LPG, NGL และ Fuel Gas 

Fuel	Gas	ส่งโรงไฟฟ้าเสาเถียร	เอ

สถานีเพิ่มความดัน

ระบบเพิ่มความดัน หอดูดซับความชื้น หน่วยลดอุณหภูมิ

หอกลั่นแยก	CNG

หอกลั่นแยก	LPG

สถานีจ่าย	NGL

สถานีจ่าย	LPG

สถานีจ่าย	CNG

คาร์บอนไดออกไซด์

ระบบเพิ่มความดันก๊าซ	CNG

ถังเก็บ	NGL

ถังเก็บ	LPG

ก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่งเสาเถียร-เอ

ก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่งบูรพา-เอ

2.	 การผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	
UAC Energy และ SERP ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ได้มกีารลงทุนในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลงัคา 

(Solar PV Rooftop) ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค จ�านวน 4 โครงการ ซึง่เริม่ด�าเนินการในเชงิพาณิชย์แล้ว มกี�าลงัการ
ผลิตรวม 2 MW โดยเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 เป็นต้นมา 

อนึ่ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 UAC Energy ได้ขายโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ของ
บริษัท บางกอก เดคคอน จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 2 แห่ง ให้กับบริษัท บางกอก เดคคอน จ�ากัด (มหาชน) ก�าลังการผลิตรวม 300 kW 

	 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในรปูแบบของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop)
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	 ที่ตั้งโครงการ	

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

(โอนขายโรงงานให้กับ บมจ. บางกอก เดคคอน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559)

สถานที่ตั้งโครงการ:	บริษัท	สหไทย	สตีล	ไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	จังหวัดสมุทรปราการ	จำานวน	1	โรง	โดย	UAC	Energy
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สถานที่ตั้งโครงการ:	บริษัท	วงศ์บัณฑิต	จำากัด	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จำานวน	1	โรง	โดย	SERP

	 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 ลูกค้าโดยตรงของบริษัทในการจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า คือ การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

	 นโยบายกำาหนดราคา

การก�าหนดราคาขายไฟฟ้าเป็นไปตามทีก่ารไฟฟ้านครหลวงหรอืการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเป็นผูก้�าหนด โดยจะเป็นอตัราคงท่ี (Feed 
in Tariff: FIT) ตลอดระยะเวลาของสัญญา 25 ปี 

3.	 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเชื้อเพลิง	(Fuel	Gas)	และก๊าซธรรมชาติที่เหลือทิ้ง	(Associated	Gas)
คณะกรรมการบรษิทัยูเอซ ีโกลบอล จ�ากัด (มหาชน) ได้มมีติอนุมตัเิมือ่วันท่ี 1 มถุินายน 2558 ให้บรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ากัด (บรษิทั

ย่อย) เข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง จากบรษิทั ราชบรุพีลงังาน จ�ากัด ได้แก่ โรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ และโรงไฟฟ้าประดูเ่ฒ่า-เอ มลูค่ารวม 205 
ล้านบาท โดยโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านหนองเสาเถียรใต้ ต�าบลไกรใน อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และโรงไฟฟ้าประดู่
เฒ่า ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านถ�้าไม้ไกล ต�าบลกง อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ได้รับโอนกิจการโรงไฟฟ้า
ทั้ง 2 แห่ง จากบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และสามารถรับรู้รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าได้ทันที นับแต่วัน
ที่รับโอนกิจการเป็นต้นมา ซึ่งเป็นการสร้างรายให้บริษัทได้ต่อเนื่องในระยะยาว

โรงไฟฟ้าสถานเีสาเถียร-เอ มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า 3.9 เมกกะวตัต์ ซึง่กระบวนการผลติใช้ก๊าซเชือ้เพลงิ(Fuel Gas) ซึง่เป็นผลติภัณฑ์ทีไ่ด้
จากกระบวนการแยกก๊าซของโรงงานผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม(PPP) และก๊าซเหลอืท้ิงทีเ่ป็นผลพลอยได้จากการผลติปิโตรเลยีม (Associated 
Gas) ของฐานผลติเสาเถียร-เอ ของบรษิทั ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากัด (มหาชน) ซึง่รบัสมัปทานปิโตรเลยีมจากกระทรวงพลงังาน 
ในแหล่งเสาเถียร-เอ อ�าเภอกงไกรลาศ จงัหวัดสโุขทยั เพ่ือน�ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า ส่งเข้าระบบสายส่งและจ�าหน่ายให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 3,650 เมกะวัตต์ต่อปี 

โรงไฟฟ้าสถานีประดู่เฒ่า-เอ มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 3 เมกกะวัตต์ ซึ่งกระบวนการผลิตใช้ก๊าซเหลือท้ิงท่ีเป็นผลพลอยได้จากการผลิต
ปิโตรเลียม (Associated Gas) ของฐานผลิตประดู่เฒ่า-เอ ของบริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งรับสัมปทาน
ปิโตรเลียมจากกระทรวงพลังงาน ในแหล่งประดู่เฒ่า-เอ อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพ่ือน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่ง
เข้าระบบสายส่งและจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยมีก�าลังผลิตไฟฟ้า
ประมาณ 7,200 เมกะวัตต์ต่อปี 
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	 นโยบายกำาหนดราคา

การก�าหนดราคาขายไฟฟ้า เป็นไปตามระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ ท่ีก�าหนดร่วมกันในสัญญาซือ้ขายประเภท 
Non-Firm ระหว่างบริษัทและผู้ซื้อ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 

	 การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

บริษัทฯ จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าท้ังหมด ผ่านหม้อแปลงและเข้าระบบสายส่ง ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยการก�าหนดราคาขายไฟฟ้า เป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

	 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ของโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ และ ประดู่เฒ่า-เอคือ กระแสไฟฟ้า โดยส่งเข้าระบบสายส่งและจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (PEA) ส�าหรับโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ และจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (PEA) ส�าหรับโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า-เอ 

	 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	

สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า	สถานีเสาเถียร-เอ	อ.กงไกรลาศ	จ.สุโขทัย

สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า	สถานีประดู่เฒ่า-เอ	อ.กงไกรลาศ	จ.สุโขทัย
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4.	 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืชพลังงาน	(หญ้าเนเปียร์)
บริษัทได้มีการลงทุนในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) จ�านวน 1 โครงการ ที่อ�าเภอ

แม่แตง จงัหวัดเชยีงใหม่ ก�าลงัการผลติ 1.5 เมกะวัตต์ (MWp) ซึง่เริม่ด�าเนินการในเชงิพาณชิย์เมือ่เดอืนธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา ส�าหรบัอกี 
2 โครงการซึ่งลงทุนโดย UAC TPT ที่อ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นนั้น ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ โดยมีก�าลังการผลิตโครงการละ 1.5 เมกะ
วัตต์ (MWp) ซึ่งอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 
ปี 2560 ซึ่งจะท�าให้มีก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 4.5 เมกะวัตต์ (MWp) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายและการพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐ

	 โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์	แม่แตง	

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ แม่แตง ตั้งอยู่ท่ีอ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ บนท่ีดินเช่าภายในบริเวณฟาร์มสุกรของ
บริษัท มงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม จ�ากัด (ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท) เน้ือท่ีประมาณ 15 ไร่ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
ท่ีได้จากการหมักพืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) โดยออกแบบให้มีก�าลังการผลิตสูงสุด 1.5 MWp และโรงงานดังกล่าวน้ีได้รับการรับรอง
ระบบการบรหิารงานคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ�ากัด เมือ่เดือน ธันวาคม 2559 ทีผ่่านมา

	 ที่ตั้งโครงการ	

สถานที่ตั้งโครงการ:	อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม่
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	 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

พลังงานไฟฟ้าปริมาณสูงสุด 1.0 MWp ที่ระดับแรงดัน 22,000 Volts ความถ่ี 50 Hz ซึ่งได้มาจากการน�าพืชพลังงานมาหมักให้
ได้ก๊าซชีวภาพที่มีปริมาณก๊าซมีเทนประมาณ 50-55% แล้วส่งเข้าเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

	 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าโดยตรงของบริษัทในการจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพียงรายเดียว ท้ังน้ีสืบเน่ืองมาจาก
โครงการ โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ โดยใช้พืชพลงังานของบรษิทั เป็นโครงการทีเ่กิดจากการร่วมมอืของภาครฐับาลโดย
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ตามโครงการ “โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส�าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม” เพื่อส่งเสริมให้มีการน�าพืชพลังงานมาแปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปความร้อนและไฟฟ้า 

	 นโยบายกำาหนดราคา

การก�าหนดราคาขายไฟฟ้าเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน เรือ่งการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน
(ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในอัตราคงท่ีแบบ “FiT หรือ Feed in tariff” ส�าหรับโครงการพลังงานไฟฟ้าจากพืชหมุนเวียนขนาดเล็ก
มาก (VSPP) โดยมีระยะเวลาของสัญญา 20 ปี 

	 กระบวนการผลิต

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

41รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 



5.	 การผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง	(Compressed	Bio-methane	Gas	:	CBG)
การผลติก๊าซชวีภาพอดัความดนัสงู (CBG) เป็นหนึง่ในโครงการด้านธุรกิจพลงังานทดแทน ท่ีช่วยสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนตาม

แนวนโยบายหลกัของกระทรวงพลงังาน โดยโครงการตัง้อยู่ท่ีอ�าเภอแม่แตง จงัหวัดเชยีงใหม่ บนท่ีดินเช่าภายในบรเิวณฟาร์มสกุรของบรษิทั 
มงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม จ�ากัด (ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท) เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน ผลิตก๊าซ CBG จากของเสียที่ได้จากฟาร์มสุกรดัง
กล่าว เพื่อน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้ก๊าซ NGV 

โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถผลิตก๊าซ CBG ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่า NGV ส�าหรับยานยนต์ตามประกาศของกรมธุรกิจ
พลังงาน โดยออกแบบให้มกี�าลงัการผลติประมาณ 6 ตนัต่อวัน หรอืประมาณ 2,160 ตนัต่อปี ปัจจบุนัสามารถผลติได้ประมาณ 1,100 ตนัต่อปี 

นอกจากนี้ โครงการยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) เมื่อวันท่ี 16 
มีนาคม 2553 โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการ และหลงัจากน้ันจะได้รบัลดหย่อนภาษเีงนิได้นิติบคุคลส�าหรบัก�าไรสุทธิท่ีได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติเป็นเวลาอกี 5 ปี นบัจากวันท่ีพ้นก�าหนดระยะเวลายกเว้นภาษเีงนิได้ดังกล่าว ทัง้นี ้รายได้จากการจ�าหน่ายก๊าซ CBG (โรงงาน อ.แม่แตง 
จ.เชียงใหม่) เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 โครงการดังกล่าวยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2008 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 และคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบริษัท เอส
จีเอส (ประเทศไทย ) จ�ากัด เมื่อเดือน ธันวาคม 2559 อีกด้วย

	 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

CBG เป็นก๊าซท่ีเกิดจากการน�าก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพโดยการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(H2S) และความชื้นออกจนมีปริมาณก๊าซมีเทน (CH4) เพิ่มขึ้น โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ ที่เรียกว่า ก๊าซเอ็น
จวีี (Natural Gas for Vehicles : NGV) หรอืก๊าซซเีอน็จ ี(Compressed Natural Gas : CNG) ทีม่รีะบบผลติไบโอแก๊สแล้วอดัลงถังทีแ่รงดัน
สงู เพ่ือเป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัรถยนต์ ทดแทนการใช้ก๊าซเอน็จวีีส�าหรบัยานยนต์ โดย CBG ท่ีบรษิทัผลิตได้มคุีณสมบติัเทียบเท่า NGV ส�าหรบั
ยานยนต์ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน 

	 ที่ตั้งโครงการ

 

สถานที่ตั้งโครงการ:	อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม่

โครงการผลิตก๊าซ CBG ของบริษัทโครงการแรก ตั้งอยู่ที่อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร ใน
บรเิวณใกล้กับฟาร์มสกุรของบรษิทั มงคล แอนด์ ซนัฟาร์ม จ�ากัด ซึง่ได้เริม่ท�าสญัญาเช่าเมือ่วันที ่1 สงิหาคม 2554 อายุสญัญาเช่า 18 
ปี (1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2572) 

	 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าโดยตรงของบริษัท คือ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.) เพียงรายเดียว ท้ังนี้สืบเน่ืองมาจากโครงการผลิต CBG ของ
บริษัท เป็นโครงการท่ีเกิดจากความร่วมมือของ ปตท. อันเป็นผลมาจากข้อจ�ากัดของ ปตท. ในการขยายสถานีบริการ NGV ที่ต้องตั้ง
อยู่บริเวณแนวท่อก๊าซธรรมชาติ และการขนส่ง NGV ไปยังพื้นที่ห่างไกลมีต้นทุนค่อนข้างสูง โดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 บริษัท 
และ ปตท. ได้ลงนามร่วมกันในบนัทกึข้อตกลง “โครงการทดลองพัฒนาก๊าซชวีภาพทีไ่ด้จากมลูสตัว์เพ่ือการคมนาคม จงัหวดัเชยีงใหม่” 
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เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง หรือ CBG ส�าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้ก๊าซ NGV และได้ลงนามในสัญญาซื้อ
ขายก๊าซชีวภาพอัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 โดย ปตท.จะรับซื้อก๊าซชีวภาพอัดความดันสูงจากบริษัทในราคาที่เหมาะสม เพื่อน�าไป
จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ในพื้นที่ห่างไกลแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการหลัก NGV เป็นระยะเวลา 15 ปี

	 นโยบายกำาหนดราคา

การก�าหนดราคาขาย CBG เป็นไปตามสูตรราคาท่ีก�าหนดร่วมกัน ในสัญญาซื้อขาย CBG ระหว่างบริษัทและ ปตท. โดยอ้างอิง
จากปัจจัยหลัก ได้แก่ ราคาน�้ามันประเภทต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

	 การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

บริษัทจ�าหน่าย CBG ทั้งหมดที่ผลิตได้จากโรงงาน CBG ท่ีอ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
เพียงรายเดียว โดยบริษัทมีสัญญาในการผลิต CBG เพ่ือส่งมอบและจ�าหน่ายให้กับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี โดย ปตท. ได้รับซ้ือ
ก๊าซ CBG ท่ีบริษัทผลิตได้ท้ังหมดในราคาตามที่ก�าหนดในสัญญา เพ่ือน�าไปจ�าหน่ายในสถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงของ ปตท.ที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัท

	 กระบวนการผลิต

โครงการผลติ CBG ของบรษิทั เป็นการน�าเทคโนโลยีการผลติก๊าซจากประเทศเยอรมนี และเทคโนโลยีการปรบัสภาพก๊าซจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาใช้เพื่อท�าให้ก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง สามารถน�ามาเป็นเชื้อเพลิงในการคมนาคมขนส่งได้ 

ระบบการผลิต CBG ของบริษัทได้มีการต่อเชื่อมท่อน�าก๊าซชีวภาพมาจากฟาร์มสุกรของ มงคล แอนด์ ซันฟาร์ม ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ติดกัน 
เพื่อน�ามาผลิตเป็น CBG ซึ่งได้ออกแบบให้มีก�าลังการผลิตประมาณ 6 ตันต่อวัน หรือประมาณ 2,160 ตันต่อปี 

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

43รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 



6.	 การผลิตและจำาหน่ายไบโอดีเซล
บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (BBF) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั ด�าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลติ จดัจ�าหน่าย และจ�าหน่ายไบโอดเีซล (B100) 

ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงเหลวทีน่�าไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบางส่วนในน�า้มันดเีซลทีไ่ด้จากกระบวนการผลติปิโตรเลยีม เพือ่ให้ได้น�า้มันไบโอดเีซล
ประเภทต่างๆ เช่น น�้ามันไบโอดีเซล B71 หรือ B10 เป็นต้น

BBF ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการผลิตไบโอดีเซลประเภท 1.26 กิจการผลิตแอลกอฮอล์
หรอืเชือ้เพลงิจากผลผลติการเกษตรรวมท้ังเศษหรอืขยะหรอืของเสีย ตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน เลขท่ี 1485(9)/2551 ต้ังแต่วันท่ี 17 ตลุาคม 
2550 โดยได้รบัสทิธิประโยชน์ท่ีส�าคัญ ได้แก่ ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการดงักล่าวเป็นเวลา 
8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

BBF เริ่มเปิดด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2552 ท�าการผลิตไบโอดีเซล มีโรงงานตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีติดกับคลัง
น�้ามันบางปะอินของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (“BCP”) ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วัตถุดิบหลัก คือ น�้ามันปาล์ม
ดิบ ซึ่งน�ามาผ่านกระบวนการทางเคมีท่ีเรียกว่าทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification Process) โดยให้น�้ามันปาล์มท�าปฏิกิริยากับ
แอลกอฮอล์ ได้แก่ เมธานอล และมด่ีางเป็นตวัเร่งปฏกิิรยิา จนเกิดเป็นสารเอสเทอร์ท่ีมคุีณสมบติัใกล้เคียงกับน�า้มนัดีเซลเรยีกว่า “ไบโอดเีซล” 
หรอื “B100” ปัจจบุนัโรงงานได้ขยายก�าลงัการผลติเตม็ที ่โดยลงทุนก่อสร้างโรงงานท่ี 2 ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีเดยีวกับโรงงานแรกเพ่ือเพ่ิมก�าลงัการ
ผลติอกี 450,000 ลติรต่อวนั รวมเป็น 810,000 ลติรต่อวัน เพ่ือให้สอดคล้องกับอปุสงค์ของไบโอดเีซลทีเ่พ่ิมสงูขึน้ ซึง่เริม่รบัรูร้ายได้ในไตรมาส 
2 ปี 2559 และมีผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล คือ กลีเซอรีนดิบ (Grude Glycerin : Minimum 80% purify) เพื่อน�า
ไปผลิตเป็นสินค้าในอุตสาหกรรมต้นน�้าของเคมีภัณฑ์อื่นต่อไป นอกเหนือจากการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส�าอาง เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลท่ี BBF ผลิตได้จ�าหน่ายในประเทศท้ังหมด โดยส่วนใหญ่จ�าหน่ายให้แก่ BCP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพ่ือน�าไปผสม
กับน�้ามันดีเซลในอัตราส่วนต่างๆ และจ�าหน่ายให้แก่ผู้ใช้น�้ามันต่อไป ส่วนที่เหลือจะท�าการตลาดโดยจ�าหน่ายให้แก่ผู้ค้าน�้ามันรายอื่น ทั้งนี้ 
ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่าง BBF และ BCP ก�าหนดให้ BCP จะต้องรับซื้อผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 จากบาง
จากไบโอฟูเอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลติภัณฑ์ท้ังหมดท่ีผลติได้ ส�าหรบักลเีซอรนีดบิซึง่เป็นผลติภัณฑ์พลอยได้จากการผลติไบโอดเีซล 
จ�าหน่ายให้กับผู้ค้ารายใหญ่ (TRADER) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทด้วย 

ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายลาเท็กซ์อิมัลชันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์	
บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (UAPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2558 ถือหุ้นโดย

บริษัทร้อยละ 99.97 โดยรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ�ากัด เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2558 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ลาเท็กซ์อิมัลชันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

• อุตสาหกรรมสีและการเคลือบ

• อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพิมพ์

• อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุจากใยสังเคราะห์เพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

• อุตสาหกรรมกาว เทปกาว

• อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เกือบท้ังหมดจ�าหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ โดยมีก�าลังการผลิตสูงสุด 27,750 ตันต่อปี ขณะท่ีก�าลังการผลิตจริง
ประมาณร้อยละ 40 ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าเพ่ือสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ในอนาคต ประกอบกับ UAPC ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต POLYMER SOLUTION และ POLYMER EMULSION จากส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีสิทธิประโยชน์ที่ส�าคัญ ได้แก่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันเริ่มมีรายได้ และกรณีท่ี
ขาดทุนสามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดข้ึนไปหักออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
เวลา 5 ปี จึงเป็นโอกาสที่ดีท่ีจะขยายก�าลังการผลิตเพ่ือรองรับการขยายฐานลูกค้าท้ังในประเทศและนอกประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ 
CLMV ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความต้องการด้านสาธารณูปโภคสูง

1  น�า้มนัไบโอดีเซล B7 คอื น�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ท่ีมส่ีวนผสมของไบโอดเีซล 7% ผลติจากไบโอดเีซล บ1ี00 ในสดัส่วนร้อยละ 7 กับน�า้มนัดเีซล
ร้อยละ 93
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	 ที่ตั้งบริษัทและโรงงาน

 UAPC มีส�านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชั้น 21 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ มีโรงงานผลิต 1 แห่ง และคลังสินค้า 1 แห่ง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ UAPC เอง ได้แก่ 

• โรงงานผลิต:  ตัง้อยู่ทีเ่ลขที ่50 หมู ่3 ถนนสายสคีิว้-ชยัภมู ิ(ทางหลวงหมายเลข 201) ต�าบลสคีิว้ อ�าเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา  
   เนื้อที่รวม 14-3-80 ไร่ 

• คลังสินค้า:  ตั้งอยู่เลขที่ 998 หมู่ 2 ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ติดซอย 1 C แยกจากซอยเทศบาลบางปู 77  
   (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิทสายเก่า (ทางหลวงหมายเลข 3) ต�าบล 
   แพรกษา อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวม 9-2-0 ไร่

 

	 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

UAPC ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักประเภทกาวลาเท็กซ์ (อิมัลชั่นและโพลิเมอร์) ที่ใช้ใน
อตุสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อตุสาหกรรมสแีละการเคลอืบ (painting and coating) อตุสาหกรรมหมกึพิมพ์และการพิมพ์ อตุสาหกรรมการผลติ
วัสดุจากใยสังเคราะห์เพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กาว (adhesives) เทปกาว กระดาษและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
และโรงงานยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 อีกด้วย

	 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์ของ UAPC ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 99 จ�าหน่ายในประเทศ ให้แก่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสีและการเคลือบ (painting and coating) ลูกค้ารายใหญ่ 3 รายแรก ได้แก่ 

• บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายกระเบื้องมุงหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ 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 ซึ่ง
เป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความต้องการด้านสาธารณูปโภคสูง โดยจะขยายก�าลังการผลิตจากสิทธิประโยชน์ตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนที่มีอยู่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560
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ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	(Engineering,	Procurement	and	Construction	:	EPC)	และการให้บริการ 
	เดินเครื่องและบำารุงรักษา	(Operation	&	Maintenance	:	O&M)

• บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด (บริษัทร่วม) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ากัด (บริษัทย่อย) และ Sebigas S.p.A. จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและการผลิตก๊าซชีวภาพ 
รวมท้ังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพมามากกว่า 50 โครงการในทวีปยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพ และโรงงานด้านพลังงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

• บรษิทั เอน็เนอร์เรย์ ยูเอซ ี(ประเทศไทย) จ�ากัด (บรษิทัร่วม) จดัตัง้ขึน้เมือ่วันท่ี 15 มนีาคม 2559 โดยเป็นการร่วมทนุระหว่าง บรษิทั 
ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ากัด (บรษิทัย่อย) และ Enerray S.p.A. จากประเทศอติาล ีซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการรบัเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในทวีปยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ รวมถึงการให้บริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา (Operation & Maintenance : O&M) ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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โครงสร้างรายได้ –งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทของรำยได้ 2557 2558 2559

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ       

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานและ
ปิโตรเลียม (Energy and Petroleum)

675.09        62.88 898.91        58.21 595.42 43.11

2.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)  178.31        16.61 149.56         9.68 154.46 11.18

3.  ผลิตภัณฑ์จากการผลิต(Manufacturing)   251.39        16.28 339.57 24.57

4.  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ1/ 45.85         4.27 34.72         2.25 33.03 2.39

5.  การให้บริการ 2/ 73.98         6.89 51.53         3.34 36.51 2.64

6.  พลังงาน (Energy) 19.39         1.81 60.26         3.90 161.55 11.70

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรรวม 992.62 92.45 1,446.37 93.66 1,324.55 95.90

รายได้อื่น3/ 18.95         1.76 18.79         1.22 25.37 1.84

         รวม 1,011.57 94.21 1,465.16 94.87 1,349.91 97.74

ส่วนแบ่งผลก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 62.13         5.79 79.19         5.13 31.19 2.26

            รวมรำยได้ทั้งสิ้น 1,073.70 100.00 1,544.35 100.00 1381.10 100.00 
หมายเหตุ : 
1/ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการส่งออกสินค้าประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ
2/ รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง รวมถึงการบริการปรึกษาต่างๆ
3/ รายได้อื่น ได้แก่ ค่านายหน้าขายสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ และอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับ
พลังงานและ
ปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่ม

อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จาก
การผลิต

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ การให้บริการ พลังงาน รายได้อื่น ส่วนแบ่งผลก�าไร
จากการลงทุนใน

บริษัทร่วม

2557

2558

2559
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ปัจจัยความเสี่ยง

บรษิทัตระหนกัถึงความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งภายใต้การเปลีย่นแปลงทีส่่งผลกระทบต่อธุรกิจทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก 
ทั้งน้ี บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาก�าหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยจะท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการ
บรหิารความเสีย่งของแต่ละธุรกิจให้เกิดประสทิธิผลสงูสดุและมกีารแต่งตัง้คณะท�างานบรหิารความเสีย่งมาด�าเนนิงานด้านการบรหิารความ
เสี่ยง และให้ถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคน ทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้ จากการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ที่มีการด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ปรากฏในปีที่ผ่านมาได้รับการ
บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสม 

ปัจจุบันบริษัทด�าเนินธุรกิจ ลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก การผลิต น�าเข้าและจ�าหน่าย Latex 
Emulsion สารเคมรีวมทัง้อปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่น�า้มนัและอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีโรงผลติน�า้มนั
หล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรม
กระดาษ อุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคและมีบริษัทร่วมประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจ�าหน่าย และจ�าหน่ายไบโอ
ดีเซล บริษัทมีความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญต่างๆ ดังนี้

1.		 ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)	
	 1.1		ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ	

บริษัท ตั้งเป้าขยายธุรกิจด้านพลังงานสะอาด เคมีภัณฑ์และสาธารณูปโภค โดยมีแผนขยายการลงทุนท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ ตลอดจนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ บริษัท อาจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนจากนโยบายภาครัฐด้านต่าง ๆ ประกอบกับความผันผวนราคาวัตถุดิบ 
ปรมิาณวัตถุดบิและราคาปิโตรเคม ีจงึอาจเกิดความเสีย่งท่ีท�าให้บรษิทัไม่สามารถบรรลเุป้าหมายในการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีวางไว้ 
เพ่ือลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้ดงักล่าว บรษิทัได้จดัประชมุคณะกรรมการบรหิารทกุปี เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตของสภาพ
แวดล้อมทางด้านธุรกิจ มกีารทบทวนและปรบัทศิทางกลยุทธ์การด�าเนนิธุรกิจให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

	 1.2		ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ		

บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายภาครฐัด้านต่าง ๆ เนือ่งจากนโยบายภาครฐัด้านต่าง ๆ ตลอดจนด้านพลงังาน
ทดแทน อาจมกีารชะลอหรอืเปลีย่นแปลงได้ แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) ได้มมีตเิห็นชอบแผนพัฒนาพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2015) โดยมเีป้าหมายในการเพ่ิมสดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน
เท่ากับร้อยละ 20 ต่อปรมิาณการใช้ไฟฟ้า หรอื ร้อยละ 30 ต่อการใช้พลงังานรวม อาจส่งผลกระทบท�าให้การด�าเนินโครงการลงทนุใหม่ๆ 
ของบรษิทัมคีวามเสีย่ง เพือ่ลดความเสีย่งและโอกาสดงักล่าว บรษิทั ได้มอบหมายส่วนงานรบัผดิชอบตดิตามข่าวสารและนโยบายภาค
รัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อน�ามาร่วมกันวางแผนก�าหนดทิศทางในการด�าเนินธุรกิจและโครงการลงทุน

	 1.3		ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ปัจจุบันพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงอย่างย่ิงต่อการพัฒนาอตุสาหกรรมต่างๆ และการด�าเนนิธุรกิจ ซึง่ส่งผลต่อผูป้ระกอบกิจการต้องปรบัเปลีย่นกระบวนการ
ท�างานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องไปกับการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีเกดิขึน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและคูค้่า อนึง่
บรษิทัเลง็เหน็ถึงความจ�าเป็นใน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือลดความเสีย่งและการ
สญูเสยีโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้แก่องค์กร บรษิทั มแีนวทางในการปรบัปรงุและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคีวามพร้อมในการรองรบัการขยายงานและธุรกิจใหม่ๆ ทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต รวมทัง้การเตรยีมการ 
ให้เกิดความพร้อมในด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท�างานให้ดีและ 
ทันสมยัย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังก�าหนดนโยบายสนับสนนุให้พนักงานทกุระดบั เห็นความส�าคญัของนวัตกรรม เพ่ือสร้างการเตบิโตแบบย่ังยืน

	 1.4	 	ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

บรษิทัมแีผนการขยายลงทนุด้านพลงังานสะอาด เคมภัีณฑ์และสาธารณูปโภคในต่างประเทศในแถบภูมภิาค CLMV ซึง่เป็นการ
ต่อยอดธุรกิจปัจจุบันและเพ่ิมโอกาสการเติบโตในระยะยาว บริษัท อาจมีความเส่ียงอันเกิดจากการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
เป้าหมายนั้น ๆ อาทิ เช่น
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• สภาวะความผันผวนเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเป้าหมาย

• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน

• การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง นโยบายสนับสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านภาษีและด้านอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุน 

• ความผันผวนราคาวัตถุดิบและราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในตลาด 

• ศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ร่วมทุนและคู่ค้า 

เพ่ือลดความเสี่ยงอันเกิดจากการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว บริษัท ก็ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดด้าน กฎหมาย 
นโยบายภาครฐัและประเดน็ต่าง ๆ ด้านภาษ ีรวมถึงปัจจยัอืน่ ๆท่ีกล่าวข้างต้น เพ่ือประเมนิผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อการลงทนุและ
น�าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของในลงทุน 

2.		 ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน	(Operation	Risk)	
บริษัท มีความเสี่ยงในด้านการด�าเนินงาน โดยมีความเสี่ยงที่ส�าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

	 2.1	 ความเสี่ยงธุรกิจ	จัดหา	นำาเข้าและจำาหน่ายสารเคมี	(Trading)	

 2.1.1  ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่

   ธุรกิจ จัดหา น�าเข้า และจ�าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆท่ีส�าคัญ ได้แก่ โรงแยกก๊าซ 
โรงกลั่นน�้ามัน และโรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของประเทศ โดยบริษัทมีรายได้จาก
การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวของบริษัทส่วนใหญ่มีลักษณะการประกอบธุรกิจแยก
เป็นหลายกลุ่มธุรกิจ โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีความต้องการสินค้าของบริษัทแตกต่างกันไปในหลายกลุ่มสินค้า และมีการสั่งซื้อ
สินค้าจากบริษัท รวมท้ังการติดต่อ เจรจา ต่อรองกับบริษัท แยกกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเมื่อรวมรายได้จากการขายสินค้าให้
แต่ละกลุ่มธุรกิจของลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งๆ จะมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายรวมของบริษัท 

   บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการพ่ึงพิงลกูค้ารายใหญ่ในระดบัหนึง่ แต่หากพิจารณาถึงความต้องการของลกูค้ารายใหญ่ 
สนิค้าของบรษิทัก็มคีวามจ�าเป็นท่ีลกูค้าต้องใช้อย่างต่อเน่ือง และสนิค้าบางประเภทจ�าเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลติของลกูค้า 
เนือ่งจากสนิค้าดงักล่าวบรษิทัเป็นตวัแทนจ�าหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีมชีือ่เสยีงในต่างประเทศ ซึง่ลกูค้าของบรษิทัให้การยอมรบั
ในการใช้ผลติภัณฑ์จากผูผ้ลติดงักล่าวในกระบวนการผลติของลกูค้า ดงัน้ันลกูค้าจงึมคีวามต้องการซือ้สนิค้าของบรษิทัอย่างต่อ
เนือ่งและบรษิทัมคีวามสมัพันธ์ท่ีดกัีบลกูค้าดงักล่าวมาโดยตลอด ซึง่นอกเหนือจากการขายสินค้าและอปุกรณ์ประเภทต่างๆ แล้ว 
บริษัทยังให้ค�าปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังให้บริการหลังการขาย โดยทีมงานขายท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี 
บรษิทัมกีารประเมนิความพึงพอใจของลกูค้าต่อการให้บรกิารของบรษิทัอย่างสม�า่เสมอเพ่ือน�ามาปรบัปรงุ อกีท้ังยังให้ค�าแนะน�า
และวางแผนร่วมกับลูกค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้อก�าหนดของ
ลูกค้าอย่างครบถ้วน ท�าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายในการหาลูกค้า
ใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป

 2.1.2  ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำต้นทุนสินค้ำ 

   สนิค้าเคมภีณัฑ์ทีบ่รษิทัจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีซึง่มรีาคาผันแปรตามราคาน�า้มนัดบิ
ในตลาดโลกและภาวะอตุสาหกรรมปิโตรเคมทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเป็นวฏัจกัร ท�าให้บรษิทัมคีวามเสีย่งในเรือ่งของต้นทุนสนิค้า ซึง่
อาจส่งผลกระทบต่อก�าไรขัน้ต้นของบรษิทัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ บรษิทัได้มกีารตดิตามสภาวะการเคลือ่นไหวของราคาเคมภัีณฑ์ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของราคาน�า้มนัดบิในตลาดโลกอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือเตรยีมพร้อมกับการเปลีย่นแปลง
ราคาต้นทุนสินค้าของบริษัท และเพื่อวางแผนการขายและวางแผนการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   อย่างไรก็ตามความเสีย่งของบรษิทัจากการเปล่ียนแปลงราคาสินค้าในตลาดโลกจากปัจจยัดังกล่าวอาจถกูจ�ากัดลงได้
ในระดบัหนึง่ เนือ่งจากลกูค้าส่วนใหญ่ของบรษิทัเป็นลกูค้าท่ีอยู่ในธุรกิจน�า้มนั และปิโตรเคม ีซึง่มคีวามเข้าใจในสภาวะ แนวโน้ม 
และวัฏจกัรของราคาวัตถุดบิดงักล่าวอยู่แล้ว ท�าให้บรษิทัมคีวามยืดหยุ่นในการก�าหนดราคาขายสนิค้าได้ หากมกีารเปลีย่นแปลง
ในปัจจัยอันมีผลต่อราคาสินค้าดังกล่าว ประกอบกับสินค้าท่ีบริษัทส่ังซื้อหรือน�าเข้ามาเพ่ือจ�าหน่ายส่วนใหญ่จะมีค�าสั่งซื้อจาก
ลูกค้าล่วงหน้าแล้ว หรือเป็นสินค้าที่มีการท�าสัญญาซื้อขายกับลูกค้าเป็นรายปีและมีการก�าหนดราคาซื้อขายที่แน่นอนอยู่แล้ว 
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 2.1.3  ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้ผลิตสินค้ำ (Principle) รำยใหญ่ 

   บริษัทมีทั้งการน�าเข้าและสั่งสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทสารเคมี และ
อปุกรณ์ส�าหรบัใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ ซึง่สินค้าหลกัๆ ท่ีบรษิทัจดัจ�าหน่าย บรษิทัได้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับผูผ้ลติราย
ใหญ่ 3 ราย ได้แก่ UOP LLC, PALL Corporation และบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ�ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท ปตท.เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน) 

  บรษิทัได้รบัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าและอปุกรณ์กับผูผ้ลติสนิค้ารายใหญ่ดงักล่าว โดยมสีญัญาเป็นตวัแทนจ�าหน่าย
ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 1 - 3 ปี และมีเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาไว้อย่างชัดเจน บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการที่คู่สัญญา
ไม่ต่ออายุสัญญาหรือขอยกเลิกสัญญาเมื่อครบก�าหนด ซึ่งจะท�าให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการเป็นตัวแทนในการจ�าหน่ายสิน
ค้านั้นๆ

   อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาบรษิทัมกีารพัฒนาความสมัพันธ์อนัดแีละได้รบัความไว้วางใจจากผูผ้ลติท้ังหมด
ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด บรษิทัมแีนวโน้มการสัง่ซือ้สนิค้าจากผูผ้ลติเพ่ิมขึน้ตามการเตบิโตของยอดขายของบรษิทั ท�าให้
มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะได้รับการต่ออายุสัญญาการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิตดังกล่าวต่อเนื่องต่อไปในอนาคต 
นอกจากนี้บริษัทไม่เคยมีประวัติไม่ได้รับการต่อสัญญากับผู้ผลิตรายใหญ่ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

	 2.2	 ความเสี่ยงธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพืชพลังงาน

 2.2.1 ควำมเสี่ยงด้ำนวัตถุดิบ 

   โรงไฟฟ้าจากพืชพลงังาน จะใช้หญ้าเนเปียร์เป็นวัตถุดบิหลกัในการผลติ บรษิทั ตระหนักถึงความเสีย่งด้านวัตถุดบิ ท้ัง
ความผนัผวนด้านปรมิาณและราคา ซึง่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลติ เพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว บรษิทั ได้ส่งเสรมิสนับสนุน
เกษตรกรในพ้ืนที ่รอบ ๆ โรงงานปลกูหญ้าเนเปียร์ โดยมกีารท�าโครงการให้ความรู ้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในเรือ่งการปลกูหญ้า
และส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าเพ่ือน�ามาขายป้อนให้กับโรงงาน สนับสนุนเงินทุนต้ังต้นแก่เกษตร พร้อมสนับสนุนด้านเครื่องจักร
หนักในการเตรียมพ้ืนท่ีปลูก บริการรถเก็บเก่ียวและขนส่งมายังโรงงาน นอกจากนี้บริษัท ยังได้ท�าการศึกษาหาพืชพลังงานอื่น
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง 

 2.2.2  ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุภำยในโรงงำน

   โรงงานอาจมคีวามเสีย่งจากการเกิดอบุตัเิหตอุนัตรายภายในโรงงาน เน่ืองจากความบกพร่องของอปุกรณ์ความปลอดภัย 
หรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงสุด ถูกต้อง
ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ และรักษาประสิทธิภาพ
ของระบบ โดยให้บรษิทั Sebigas จากประเทศอติาลท่ีีเป็นผู้น�าและมปีระสบการณ์ด้านน้ีมายาวนานเป็นผูร้บัผิดชอบงานออกแบบ
และก่อสร้าง รวมถึงการจดัอบรมบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลติเพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถู่กต้องตามหลกัวศิวกรรม
และมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการและมีผลกระทบลุกลามไปยัง
ชมุชนใกล้เคยีงซึง่ตัง้อยู่ตดิกับโรงงาน นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการป้องกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้จากความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัได้
ท�าประกันภัยความเสีย่งประเภท All Risk โดยก�าหนดเงือ่นไขความคุม้ครองท่ีครอบคลมุความเสยีหายในทรพัย์สนิ ความเสยีหาย
ต่อบุคลากรของบริษัท และความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 

	 2.3		ความเสี่ยงธุรกิจโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	

  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Plant, PPP) ต้ังอยู่ท่ี ต�าบลกกแรต อ�าเภอ กงไกรลาศ จังหวัด 
สุโขทัย ได้ด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่ต้นปี 2557 ทั้งนี้บริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินงานในโรงงานดังกล่าว ดังนี้ 

 2.3.1 ควำมเสี่ยงควำมผันผวนปริมำณวัตถุดิบ

   วัตถุดิบหลักที่ส�าคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของโรงงาน ได้แก่ ก๊าซจากการผลิตปิโตรเลียม 
(Associated Gas) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน�้ามันดิบ โดยบริษัทมีสัญญาที่จะซื้อก๊าซดังกล่าวจากบริษัท สยาม
โมเอโกะ จ�ากัด (SML) บนพ้ืนทีใ่นสมัปทานปิโตรเลยีมจากฐานผลติบรูพา-เอ และมสีญัญาซือ้ก๊าซจาก บรษิทั ปตท.สผ. บนพ้ืนที่
สมัปทานปิโตรเลยีมฐานผลติเสาเถียร-เอ บรษิทัอาจได้รบัความเสีย่งหาก SML และบรษิทั ปตท.สผ. ไม่สามารถจดัส่งวัตถุดิบให้
กับบรษิทัได้เพียงพอต่อการผลติในปรมิาณทีไ่ด้คาดการณ์ไว้ ซึง่อาจท�าให้บรษิทัประสบกับภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ หรอืวัตถดุบิไม่
ได้คณุภาพตามทีค่าดการณ์ไว้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของโรงงานได้ เพ่ือเป็นการลดความเสีย่งดังกล่าว บรษิทั
ได้ด�าเนนิการเจรจาขอปรมิาณก๊าซเพ่ิมเตมิ และขยายระยะเวลาสญัญาจดัหาก๊าซให้ยาวนานขึน้และพยายามเจรจาหาแหล่งก๊าซ
ส�ารองอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป 
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   นอกจากนี้ บริษัทยังอาจได้รับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคา Associated Gas เน่ืองจากการใช้ Associated 
Gas เป็นการน�าผลพลอยได้จากการผลติปิโตรเคมซีึง่เป็นทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศมาใช้ประโยชน์ การก�าหนดราคาซือ้ขาย 
Associated Gas จงึต้องได้รบัความเหน็ชอบจากกรมเชือ้เพลงิธรรมชาตก่ิอน เพราะมผีลต่อรายได้ค่าธรรมเนยีมของภาครฐัทีจ่ะ
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น หากมีการก�าหนดราคาซื้อขาย Associated Gas ในทิศทางท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จะมีผลต่อราคาต้นทุนวัตถุดิบ
หลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทได้

 2.3.2  ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่และน้อยรำย

   บรษิทัจ�าหน่าย CNG ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัท่ีได้จากกระบวนการผลติของโครงการและมปีรมิาณมากท่ีสดุเมือ่เทยีบกับ
ผลติภณัฑ์อืน่ๆ ในปรมิาณท่ีผลติได้ทัง้หมดของ CNG ให้กับบรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.) โดยตามบนัทึกข้อตกลงโครงการ
ผลติก๊าซธรรมชาตอิดั (CNG) ทีไ่ด้จากแหล่งผลติน�า้มนัดบิเพือ่การคมนาคม (จงัหวดัสโุขทยั) ทีบ่รษิทัได้ลงนามร่วมกนักบั ปตท. 
เมือ่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555 น้ัน ปตท. ได้แสดงเจตนารมณ์ทีจ่ะพิจารณาซือ้ CNG ทัง้หมดทีบ่รษิทัผลติได้จากโครงการ ในราคา
ทีเ่ห็นว่ามคีวามคุม้ค่าและเหมาะสมต่อการซือ้ไปเพ่ือจ�าหน่ายต่อ ตาม ปรมิาณทีต่กลงกันท้ังหมด และได้มกีารลงนามในสญัญา
ซื้อขาย CNG ที่ได้จากโครงการร่วมกันเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556

   ส�าหรับ LPG และ NGL ซึ่งมีปริมาณการผลิตรองลงมาจาก CNG และมีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับความ ต้องการของ
ตลาด บริษัทได้จ�าหน่าย LPG ให้กบัผูซ้ื้อทีม่ีศกัยภาพ ซึ่งเปน็กลุม่ผูป้ระกอบการตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญตักิารค้าน�า้มัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ส่วน NGL นั้นบริษัทก็ได้จ�าหน่ายให้กับผู้ผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ทั่วไป 

   บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าเพียงรายเดียวในกรณีการจ�าหน่าย CNG หรือมีจ�านวนลูกค้าที่น้อย
รายจากการขายผลติภัณฑ์ทัง้สามประเภท ท�าให้บรษิทัอาจไม่มอี�านาจในการต่อรองมากนกั ประกอบกับก๊าซ ธรรมชาตเิป็นสนิค้า
ที่อยู่ในการควบคุมของภาครัฐ ท�าให้บริษัทอาจไม่สามารถก�าหนดราคาขายสินค้าได้อย่างแท้จริง ประกอบในปี 2559 บริษัทจึง
ได้ให้บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอยี่ จ�ากัด เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและโรงไฟฟ้าเสาเถียร- เอ ขนาดก�าลังการผลิต 7 MW ซึ่งใช้
เชื้อเพลิง CI หรือ CNG เพื่อเป็นทางเลือกในการพึ่งพาตลาด CNG

 2.3.3  ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐ

   ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาข้ึนลงอ้างอิงตาม
ราคาตลาดโลก แต่ที่ผ่านมาเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอนัเนือ่งมาจากราคาน�า้มนัดบิและน�า้มนัส�าเรจ็รปูในตลาดโลกทีม่กีารปรบัตวัข้ึนลง ลดมลภาวะต่อ
สิง่แวดล้อม และสนับสนนุยุทธศาสตร์พลงังานของประเทศ ทีส่นับสนุนให้ใช้เชือ้เพลงิทีส่ามารถจดัหาได้จากแหล่งภายในประเทศ 
ดังนั้น ราคาก๊าซ CNG และ LPG ที่จ�าหน่ายในประเทศจึงเป็นราคาที่ถูกควบคุมโดยภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นราคา
ที่อยู่ในระดับต�่ากว่าตลาดโลก และไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ท�าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถก�าหนดราคาเสนอขายได้
อย่างเหมาะสม เป็นธรรมและสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง 

 2.3.4  ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่มีกรรมสิทธิ์บนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงำน 

   บรษิทัได้ท�าสญัญาเช่าทีด่นิจากบคุคลทีไ่ม่เก่ียวโยงกันกับบรษิทั 3 ราย เพ่ือใช้เป็นทีต่ัง้ของโครงการ อายุสญัญาเช่า 4 
ปี เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่ายินยอมให้สิทธิบริษัทต่ออายุการเช่าได้อีกคราวละ 4 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 16 ปี นับ
แต่ครบก�าหนดระยะเวลา 4 ป ีของสัญญาเชา่ฉบบัแรก ซึ่งการต่ออายกุารเชา่จะมีผลเมื่อบริษัทได้มีหนงัสือแจง้ความประสงค์ไป
ยังผู้ให้เช่าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาเช่า ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าดังกล่าว บริษัทอาจได้รับความเสี่ยง
หากผู้ให้เช่าบอกเลิกการให้เช่ากับบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตาม ตามเงื่อนไขการส้ินสุดสัญญาและบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่ใช่
การบอกเลิกโดยบริษัท มีเพียงกรณีที่บริษัทถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย และจากการที่บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินและจด
ทะเบียนการเช่าท่ีดินกับเจ้าพนักงานที่ดินเพ่ือให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์บนท่ีดินได้ในระยะยาว
เพ่ือประกอบธุรกิจได้ตามท่ีระบุในสัญญา (หากไม่จดทะเบียนตามกฎหมาย สัญญาเช่าดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ได้เพียง 3 ปี 
หลงัจากน้ันผูเ้ช่าอาจใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาได้) อกีท้ังตามเงือ่นไขของสญัญาเช่า หากบรษิทัถูกรอนสิทธิหรอืถูกโต้แย้งสทิธิไม่ว่า
กรณีใดๆจนเป็นเหตใุห้บรษิทัไม่อาจเข้าครอบครองหรอืใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิท่ีเช่าไม่ว่าท้ังหมดหรอืบางส่วน ผูใ้ห้เช่าหรอืเจ้าของ
ทีด่นิจะต้องชดใช้ค่าเสยีหาย ค่าขาดประโยชน์ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเกิดขึน้ท้ังหมดให้แก่บรษิทั ซึง่อาจเป็นจ�านวนเงนิทีส่งู 
ดังนั้น เจ้าของที่ดินจึงไม่น่าจะปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าว

 2.3.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุภำยในโรงงำน 

   ผลิตภัณฑ์ของโรงงานเป็นวัสดุไวไฟ และมีความเสี่ยงสูงจากการเกิดอันตราย ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงกับโครงการ
และชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซ หรือกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น ท้ังท่ีอาจจะเกิดจากความบกพร่องในการ
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ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน หรือเกิดจากอายุการใช้งานของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการควบคุม ดูแล 
และบริหารจัดการ 

   อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรงงาน PPP เป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเทียบเท่ากับบริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติชั้น
น�าของประเทศ รวมถึงการออกแบบระบบการผลติต่างๆ ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องต่างๆ และต้อง
เป็นไปตามข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขาย Associated Gas กับ SML โดยการออกแบบโครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
และมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึงการวางท่อ จุดเชื่อมต่อระบบการลุกไหม้ และระบบความปลอดภัยต่างๆ ภายใน
โครงการ ท่ีต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลก�าหนด ท้ังน้ี เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับโครงการและมผีลกระทบลกุลาม
ไปยัง SML ซึง่ตัง้อยู่ติดกับทีด่นิของโครงการ นอกจากนี ้บรษิทัยังได้ท�าประกันภัยความเสีย่งประเภท All Risk โดยก�าหนดเงือ่นไข
ความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สิน ความเสียหายต่อบุคลากรของบริษัท และความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 

	 2.4		ความเสี่ยงธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	

บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด ได้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 
โดยท�าสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 25 ปี ปัจจุบันบริษัท มีทั้งหมด 2 โรงงาน
ซึ่งได้มีการด�าเนินการ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว ดังนี้คือ 

1.  โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 750.20 kWp บริษัท วงศ์บัณฑิต 
จ�ากัด ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.  โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 924.56 kWp บริษัท สหไทยสตีล
ไทย จ�ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 บริษัท อาจมีความเสี่ยงในการด�าเนินกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ดังนี้

 2.4.1 ควำมเสี่ยงระบบผลิตไฟฟ้ำ มีประสิทธิภำพไม่เป็นไปตำมที่ออกแบบไว้ 

   เนือ่งจากประสทิธิภาพระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลต่อประสทิธิภาพของ
ระบบ อาทเิช่น สภาพภูมอิากาศ แสงแดดและความร้อน ตลอดจน ความสกปรกของแผ่นรบัแสงอาทิตย์ ก็ส่งผลต่อประสทิธิภาพ
การผลติดงักล่าวเช่นกัน จากปัจจยัทัง้หมดดงักล่าวน้ันก็เป็นความเสีย่งทีจ่ะส่งผลท�าให้ประสทิธิภาพระบบผลติไฟฟ้าอาจไม่เป็น
ไปตามท่ีออกแบบไว้ อย่างไรก็ตามทางบรษิทั ก็ได้พยายามด�าเนินการเพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าวและท�าให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ
ด้วยการด�าเนินการดังนี้ คือ ใช้เทคโนโลยีการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญจากอิตาลี คือ บริษัท Enerry S.p.A. และจัดท�าสัญญา 
O&M เพื่อบ�ารุงรักษา ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดอย่างสม�่าเสมอ

	 2.5	ความเสี่ยงธุรกิจเคมีภัณฑ์	

 ควำมเสี่ยงของบริษัทลูก (บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด หรือ UAPC) 

   บรษิทั ด�าเนนิธุรกิจผลติ และจ�าหน่ายลาเท็กซ์อมีลัชัน่และลาเท็กซ์โพลิเมอร์ ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ  เช่น อตุสาหกรรม
สแีละการเคลอืบ อตุสาหกรรมหมกึพิมพ์และการพิมพ์ อตุสาหกรรมกาวและเทปกาว อตุสาหกรรมกระดาษและบรรจภุณัฑ์ และ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนี้

 2.5.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ 

   บรษิทั มแีผนขยายก�าลงัการผลติ โดยการสร้างโรงงานผลติใหม่ให้มปีระสทิธิภาพในการผลติทีด่แีละทนัสมยั ลดต้นทนุ
การผลิตลง โดยจะมีการน�าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัยส�าหรับการสร้างสินค้าใหม่มาใช้ในโรงงาน ซึ่ง
บริษัท ต้องกู้เงินจากแหล่งเงินทุนและมีภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ที่อาจกระทบต่อการด�าเนินการของบริษัทได้ หากบริษัท ด�าเนิน
การไม่ได้ตามเป้าหมาย ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมิสามารถควบคุมได้ ดังน้ันเพ่ือ
ลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัเร่งด�าเนินนโยบายในทางธุรกิจ โดยการเพ่ิมฐานลกูค้าให้มากขึน้ และพัฒนาสนิค้าใหม่ๆเพ่ือให้เข้า
สูต่ลาดใหม่ๆ รวมทัง้ตลาดต่างประเทศและได้ตดิตามสภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชดิตลอดเวลา ส�าหรบัการลงทุน บรษิทัก็ได้มกีาร
ศึกษาและระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านกระแสเงินสดและดอกเบี้ยกู้ยืมดังกล่าว 

 2.5.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรขำดแคลนวัตถุดิบ 

   วัตถุดิบหลักในการผลิต เป็นวัตถุดิบที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศส่วนหน่ึง และต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อ หากมี
ลูกค้ารายใหญ่สั่งซื้อในปริมาณมากในช่วงเวลานั้น ๆ อาจท�าเกิดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตได้ตามความ
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ต้องการลูกค้า บริษัท จึงได้มีการบริหารจัดการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการท�าแผนปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยวิเคราะห์
หรือคาดการณ์จากข้อมูลที่ลูกค้าสั่งซื้อเป็นประจ�าและคาดการณ์การสั่งซื้อสินค้าจากความต้องการของตลาด และได้ท�าการสั่ง
ซื้อวัตถุดิบมาส�ารองไว้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว 

 2.5.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนกำรผลิต 

   บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการปรบัเปลีย่นหรอืน�าเทคโนโลยีใหม่หรอืน�าเทคโนโลยีใหม่และทันสมยัมาใช้ในกระบวนการ
ผลติ ท่ีอาจจะท�าให้อปุกรณ์และเครือ่งจกัรท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัไม่สามารถใช้ในการผลติสอดคล้องกับเทคโนโลยีทีน่�ามาใช้ได้ ซึง่จะ
ส่งผลกระทบต่อการผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดความเสี่ยงการด�าเนินการดังกล่าว บริษัทมีทีมงานท่ีมี
ความรู ้ความช�านาญ และมทีีมทีป่รกึษา ท่ีได้ท�าการศกึษาข้อดแีละข้อเสยีของเทคโนโลยีดงักล่าว ก่อนทีจ่ะน�ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิต ขณะเดียวกันได้ร่วมโครงการกันทาง ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ส.ว.ท.ช) ในการพัฒนาสินค้า
ใหม่ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่ทาง ส.ว.ท.ช ได้ติดตั้งไว้

 2.5.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดภัยธรรมชำติ

   บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการเกิดภยัธรรมชาต ิต่าง ๆ อาทเิช่น น�า้ท่วม แผ่นดนิไหว ภาวะภยัแล้ง ส่งผลกระทบท�าให้
โรงงานไม่สามารถผลิตสินค้าได้ ตามความต้องการลูกค้า ซึ่งบริษัทตระหนักในความเสี่ยงดังกล่าว และได้มีการท�าประกันภัย
โรงงานให้ครอบคลุมความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ส�าหรับกรณีท่ีเกิดภาวะภัยแล้ง บริษัท ได้รับความร่วมมือกับสถาบันน�้าในการขุด
เจาะบ่อบาดาล และได้ท�าการติดตั้งถังขนาดใหญ่เพื่อเก็บน�้าส�ารองไว้

	 2.6		ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ		

 จากแผนการขยายธุรกิจและขยายการลงทุน ตลอดจนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ นัน้ ความพร้อมของ
บคุลากรเพ่ือรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจจงึเป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทีส่�าคญั หากบรษิทัไม่สามารถจดัเตรยีมและพัฒนาบคุลากรที่
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการ ขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาว 

บรษิทัด�าเนนิการลดความเสีย่งด้านการเตรยีมบคุลากร เพ่ือรองรบัการเตบิโตทางธุรกิจโดยน�าเครือ่งมอืด้านการพัฒนาบคุลากรมา
ใช้ในการพัฒนาศักยภาพพนักงานและการบริหารสายอาชีพ เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารระดับสูงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
มกีารก�าหนดต�าแหน่งงานทีส่�าคญั และแผนพัฒนาบคุลากรรายบคุคล (Individual Development Plan, IDP) พร้อม ท้ังมกีารติดตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

	 2.7	ความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดตำาแหน่งสำาคัญ

ในสภาวะปัจจุบันที่อาจมีการทยอยเกษียณอายุของบุคลากร และอัตราการหมุนเวียนของบุคลากรในองค์กร อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจและเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้นการวางแผนการสร้างผู้สืบทอดต�าแหน่งส�าคัญ เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการ
วางแผนกลยุทธ์ท่ีจะท�าให้ธุรกิจสามารถด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดต�าแหน่งส�าคัญ 
บริษัทได้ด�าเนินการท�าแผน Succession Plan โดยเริ่มจากระดับบริหารและต�าแหน่งส�าคัญอื่น ๆ ควบคู่กันไปพร้อมท้ังมีการติดตาม
แผนด�าเนินงานและประเมินผลการด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินการ

	 2.8	 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	

ปัจจุบันการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อองค์กร บริษัทอาจมีความเสี่ยงข้อมูลบน 
server เสียหายหรือสูญหาย ซึ่งอาจเกิดจากตัวอุปกรณ์ของ Server เองท่ีท�างานบกพร่องหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่น เพลิง
ไหม้อาคารส�านักงาน เป็นต้น เพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว บริษัท ได้ด�าเนินการเช่า DR Site ภายนอกเพ่ือรองรับการหยุดชะงัก
การด�าเนนิธุรกิจท่ีอาจจะเกิดขึน้จากปัจจยัเสีย่งดงักล่าว  นอกจากน้ีบรษิทัก็ได้มกีารจดัท�าแผนการบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เพ่ือ
รองรับเหตุการณ์ที่มิอาจจะคาดการณ์ดังกล่าวด้วย 

	 2.9	 	ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักการดำาเนินธุรกิจ	

บริษัท มีการด�าเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายในแต่ละหน่วยธุรกิจ และมีโรงงานผลิตหลายพ้ืนที่ภายในประเทศ มีโอกาสได้รับ
ความเสีย่งจากการหยุดชะงกัของการผลติและการด�าเนินธุรกิจ ซึง่อาจเกิดจากความผดิพลาดของบคุลากร อบุติัเหต ุอปุกรณ์เครือ่งจกัร
ขัดข้อง ภัยธรรมชาติ ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากความไม่สงบทาง การเมืองและภัยอันตรายอื่น ๆ ที่ยากต่อการคาดการณ์ได้ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทได้

เพ่ือเป็นการลดโอกาสและผลกระทบจากภัยคกุคามดงักล่าว บรษิทั จงึได้ก�าหนดแผนการบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ (BCM) 
ซึง่เป็นเครือ่งมอืบรหิารจดัการรองรบัเหตกุารณ์วกิฤตต่าง ๆ ทีอ่าจกระทบต่อบรษิทัได้ โดยบรษิทั ได้มกีารด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบ จดั
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ให้มีการฝึกอบรมระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ และ หัวหน้างาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ส่งเสริมให้ตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมในการด�าเนินการเรื่องดังกล่าว และจัดให้มีแผนฉุกเฉินและแผนการซ้อมการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ นอกจากน้ีบริษัท ยัง
ได้ท�าประกันภัยคุ้มครองความส�าหรับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจท้ังหมด และได้ท�าประกันภัยเพ่ิมเติมในกรณีที่บริษัทต้อง
หยุดด�าเนินการ (Business Interruption) ด้วย 

3.	 ความเสี่ยงด้านการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	(Compliance	Risk)	
ความเสี่ยงด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ถือเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีอาจกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว หาก

บริษัทไม่ด�าเนินการให้สอดคล้องหรือครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานก�ากับกิจการภายนอกก�าหนดขึ้น อาทิเช่น เรื่องของกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หรอื ระเบยีบข้อบงัคบัต่าง ๆ ซึง่บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งในเรือ่งดงักล่าว เพ่ือลดผลกระทบและความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัได้ก�าหนด
ให้มหีน่วยงานท่ีรบัผดิชอบ ตดิตามข้อมลู ข่าวสารอย่างใกล้ชดิจากหน่วยงานทีก่�ากับกิจการภายนอก นอกจากนี ้ยังเพ่ิมระบบการแจ้งเตอืน 
การก�ากับดูแลและติดตาม ตลอดจนเพ่ิมความระมัดระวังมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีมีการบังคับใช้จากหน่วยงานท่ี
ก�ากับกิจการภายนอกก�าหนด

4.	 ความเสี่ยงด้านการเงิน	(Financial	Risk)
	 4.1	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ความผนัผวนของค่าเงนิบาทต่อเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ และสกุลเงนิต่างประเทศอืน่ ๆ มผีลกระทบต่อผลการด�าเนินงานด้านธุรกิจ
เทรดดิ้งของ บริษัท เน่ืองจากบริษัทสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ โดยส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ และมีการช�าระ
เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ ในขณะทีบ่รษิทัมสีดัส่วนการขายสนิค้าในประเทศและมรีายได้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบาท ดงัน้ันบรษิทัจงึ
มคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น หากค่าเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัแขง็ค่าขึน้ จะท�าให้บรษิทัมต้ีนทุนในการสัง่ซือ้สนิค้า
เพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Currency Forward Contract)ส�าหรบัธุรกรรมการค้าให้เหมาะสมกับภาระหน้ีโดยมอีายุสญัญาประมาณ 1-6 เดอืน ติดตาม
การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ตกลงท�า สัญญาขายสินค้าแก่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และเพ่ิมสัดส่วนรายได้
จากการส่งออก(Natural Hedge)ให้มากขึ้น เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 

	 4.2	 การจัดหาเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน

บรษิทัประกอบธุรกิจ ลงทุนด้านอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนหรอืพลงังานทางเลอืก ผลติ น�าเข้าและจ�าหน่าย สารเคมแีละอปุกรณ์
ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่น�า้มนั ปิโตรเคม ีโรงงานผลติน�า้มนั หล่อลืน่ โรงงาน
โพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น จากการขยายธุรกิจด้านพลังงาน
ทดแทน ด้านการลงทนุหรอืการร่วมทนุ วัตถุประสงค์เพ่ือน�ามาซึง่รายได้และก�าไรทีม่ัน่คงในระยะยาว บรษิทัได้วางแผนด้านโครงสร้าง
เงินทุนและเงินกู้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือมิให้การลงทุนดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อเงินทุนหมุนเวียนหรือสภาพคล่องที่ใช้
ส�าหรบัการด�าเนนิธุรกิจปกต ิและเพ่ือการเตบิโตในอนาคตอย่างมัน่คง พร้อมท้ังมกีารติดตามความเคล่ือนไหวของตลาดเงนิและตลาด
ทนุอย่างใกล้ชดิ ตลอดจนการพัฒนาการใช้เครือ่งมอืทางการเงนิต่างๆ ท�าให้บรษิทัมคีวามเชือ่มัน่ว่าจะสามารถจดัหาเงนิทุนด้วยต้นทนุ
ทางการเงินที่เหมาะสมและมีสัดส่วนหนี้ระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมกับสภาพการใช้เงินของบริษัท 

เนื่องจากการลงทุนในโครงการต่างๆเพ่ือการเติบโตในอนาคต บริษัทคาดว่ายอดเงินกู้ยืมระยะยาวจะเพ่ิมข้ึน โดย อัตราส่วนหน้ี
สินต่อทุน(D/E Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) เพิ่มขึ้นแต่จะควบคุมให้
อยู่ภายในกรอบที่ธนาคารก�าหนดในเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินต่างๆ ของบริษัท 

5.	 ความเสี่ยงจากผลประกอบการของบริษัทร่วม
	 5.1	 ความเสี่ยงจากผลประกอบการร่วม	บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จำากัด	

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (“บางจากไบโอฟูเอล”) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัท โดยบางจากไบโอฟูเอลได้ด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 เป็นต้นมา บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากผล
ประกอบการของบางจากไบโอฟูเอล โดยผลประกอบการของบางจาก ไบโอฟูเอล จะมีผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรสุทธิและงบการเงิน
ของบรษิทั รายได้จากส่วนแบ่งก�าไรหรอืขาดทุนจากเงนิลงทนุดงักล่าว จะไม่มกีารหักต้นทนุใดๆ ในงบก�าไรขาดทุนของบรษิทั และเป็น
รายได้ที่บริษัทไม่ต้องน�ามาค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ดังนั้นหากบางจากไบโอฟูเอลมีผลประกอบการท่ีดี จะท�าให้บริษัทรับรู้ก�าไรจากเงินลงทุน และส่งผลให้ก�าไรสุทธิของบริษัทเพ่ิม
สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากผลประกอบการของบางจากไบโอฟูเอลไม่ดี หรือมีผลขาดทุนก็จะส่งผลต่อก�าไรสุทธิของบริษัทให้ลดลง
ได้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบางจากไบโอฟูเอล สรุปได้ดังนี้
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 5.1.1  ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของปริมำณและรำคำวัตถุดิบ

   เนื่องจากการผลิตไบโอดีเซลยังคงต้องพ่ึงพาน�้ามันปาล์มดิบเป็นหลัก ซึ่งน�้ามันปาล์มดิบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตามปริมาณอุปสงค์และอุปทานในตลาด ในภาวะความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน จะมีผลต่อ
เสถียรภาพของราคาน�้ามันปาล์มดิบ ท�าให้ราคามีความผันผวนและอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลได้ 

   บางจากไบโอฟูเอลได้ตระหนักถงึความเสีย่งจากปัญหาความผันผวนของวตัถดิุบปาล์มน�า้มนัดบิ ซึง่เป็นต้นทนุหลกัใน
การผลติไบโอดเีซล โดยได้ด�าเนินการเพ่ือลดความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้จากความผนัผวนของปรมิาณวัตถุดบิ ด้วยการคดัเลอืกผูผ้ลติ
ทีม่คีณุภาพและความน่าเชือ่ถือเป็นคู่ค้ากว่า 30 โรงงาน เพ่ือกระจายความเสีย่งในการจดัหาวัตถุดบิ อกีทัง้ได้มกีารท�าสญัญาซือ้
ขายน�า้มนัปาล์มดบิในระยะยาว (3 ปี) กับ Supplier รายใหญ่บางราย โดยมปีรมิาณตามท่ีตกลงกันในแต่ละสญัญา ส�าหรบัราคา
ซื้อขายจะอ้างอิงจากราคาตลาดของน�้ามันปาล์มดิบเป็นเกณฑ์ 

 5.1.2  ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่

   ปัจจบุนัผลติภณัฑ์ไบโอดเีซลของบางจากไบโอฟูเอลส่วนใหญ่จ�าหน่ายให้แก่บรษิทั บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 
(“BCP”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบางจากไบโอฟูเอล (BCP ถือหุ้นบางจากไบโอฟูเอลร้อยละ 70) ซึ่งสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ไบโอ
ดีเซล B100 ระหว่างบางจากไบโอฟูเอล และ BCP ก�าหนดให้ BCP จะต้องรับซื้อผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 จากบางจากไบโอ
ฟูเอล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บางจากไบโอฟูเอลผลิตได้ เป็นระยะเวลา 8 ปี (จนถึงปี 2560) โดยมีราคา
ซื้อขายและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป ส�าหรับผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้แก่ผู้ค้าน�้ามันรายอื่นๆ 

 บางจากไบโอฟูเอลอาจมคีวามเสีย่งจากการพ่ึงพิงลกูค้ารายใหญ่ (BCP) อย่างไรก็ตาม โอกาสทีจ่ะสญูเสยีลกูค้ารายใหญ่ดงักล่าว
มน้ีอยมาก เน่ืองจาก BCP เป็นบรษิทัแม่และเป็นผูก่้อตัง้บางจากไบโอฟูเอล ตามโครงการพัฒนาพลงังานทดแทน โดยให้บางจาก
ไบโอฟูเอลเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 เป็นวัตถุดิบป้อนให้แก่ BCP ในการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล นอกจากน้ี บางจากไบโอฟูเอล
ยังมีความสามารถขายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งประกอบด้วยผู้ค้าน�้ามันรายใหญ่อื่นๆ อีกหลายราย

 5.1.3  ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐ

   ในปัจจุบันภาครัฐได้ส่งเสริมการผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนการใช้น�้ามันดีเซล เพ่ือลดการน�าเข้าน�้ามันจากต่าง
ประเทศ เพ่ิมความมั่นคงด้านพลังงาน และเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืชอันเป็นผลผลิตภายในประเทศ โดย
ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลหลายรูปแบบ อาทิ การส่งเสริมด้านวัตถุดิบหรือการขยายพื้นที่
เพาะปลกูปาล์มน�า้มนัทีจ่ะน�ามาใช้ผลติไบโอดเีซล สนับสนุนผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลตามสิทธิประโยชน์ของส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การบังคับใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ต้องผสมไบโอดีเซล (B100) การก�าหนดราคาอ้างอิงการจ�า
หน่ายไบโอดีเซล การสร้างตลาดส�าหรับไบโอดีเซลโดยใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือให้ราคาขายปลีกน�้ามันไบโอดีเซลต�่ากว่าน�้ามัน
ดีเซล การก�าหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค รวมท้ังการก�าหนดอัตราเงินชดเชยท่ี
ได้รับจากกองทุนน�้ามัน เนื่องจากราคาไบโอดีเซลที่ผลิตได้จะสูงกว่าราคาหน้าโรงกลั่นของน�้ามันดีเซลปกติ 

   อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตภาครฐัมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการสนบัสนุนการผลติและใช้ไบโอดีเซลทดแทนการใช้
น�า้มนัดเีซล อาจท�าให้ผูป้ระกอบการผลติไบโอดเีซลได้รบัผลกระทบ การลงทุนอาจไม่ได้รบัผลตอบแทนตามท่ีได้คาดการณ์ไว้ หรอื
ท�าให้ได้รบัผลตอบแทนลดลงและไม่คุม้ค่ากับการลงทนุ แต่ท้ังน้ีโอกาสทีภ่าครฐัจะยกเลกินโยบายสนบัสนนุการผลติไบโอดเีซลซึง่
เป็นอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนมน้ีอยมาก เน่ืองจากการพัฒนาพลงังานทดแทนถือเป็นยุทธศาสตร์หลกัของการพัฒนาพลงังาน
ของประเทศไทย ในการเพ่ิมความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศ ด้วยการกระจายความเสีย่งไม่ให้ต้นทุนพลงังานของประเทศผกู
กับราคาน�า้มนัปิโตรเลยีมเพียงอย่างเดียว ซึง่จะเป็นประโยชน์ และสร้างความเตบิโต มัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยัง่ยืน 

 5.1.4  ควำมเสี่ยงจำกกำรลดลงของควำมต้องกำรใช้น�้ำมันดีเซล

   เน่ืองจากผลติภัณฑ์ไบโอดเีซลของบางจากไบโอฟูเอล ใช้เป็นส่วนประกอบเพ่ือน�าไปผสมในน�า้มนัดเีซลในสดัส่วนต่างๆ 
ความต้องการไบโอดีเซลจึงข้ึนกับแนวโน้มความต้องการใช้น�้ามันดีเซลในตลาด ซึ่งข้ึนอยู่กับภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความต้องการใช้รถยนต์ แนวโน้มของราคาน�้ามันดีเซลหรือเชื้อเพลิงอื่นๆ ตลอดจนการเติบโตและการทดแทนกันของ
การใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ หากความต้องการใช้น�้ามันดีเซลเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อการจ�า
หน่ายไบโอดีเซลและรายได้ของบางจากไบโอฟูเอล 

   บางจากไบโอฟูเอลมีการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ภาวะตลาดและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
น�้ามันและพลังงานอ่ืนๆ ตลอดจนความต้องการพลังงานของประเทศท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือจะได้ปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อันอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคตได้
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	 5.2	 ความเสี่ยงจากผลประกอบการของบริษัทร่วมในธุรกิจด้านการออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง	(Engineering,	 
	 	 Procurement	and	Construction	:	EPC)	

บรษิทัได้มกีารร่วมทนุกับผูเ้ชีย่วชาญจากประเทศอติาล ีได้แก่ Sebigas S.p.A. ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบและก่อสร้าง
โรงงานก๊าซชีวภาพ และ Enerray S.p.A. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทได้ร่วมลงทุนในการจัดต้ังบริษัทจ�ากัดขึ้นในประเทศไทย โดยให้บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด เป็นผู้
ร่วมทุนในการด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับการออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง การให้บริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา (O&M Services) ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังน้ี เพ่ือเพ่ิมรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทอย่างต่อเน่ือง อีก
ทั้งการร่วมทุนดังกล่าวเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทจ�ากัดดังกล่าว ดังนี้

บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ�ำกัด บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

Sebigas S.p.A 49% Enerray S.p.A 49%

บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 49% บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 25%

บริษัท ลีเกิล แอนด์ คอมเมอร์เชียล เซอร์วิส 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

2% บริษัท ลีเกิล แอนด์ คอมเมอร์เชียล เซอร์วิส 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

26%

จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากผลประกอบการของทัง้ 2 บรษิทั เน่ืองจากจะมผีลกระทบโดยตรงต่อก�าไรสทุธิและงบการเงนิของบรษิทั 
รายได้จากส่วนแบ่งก�าไรหรอืขาดทุนจากเงนิลงทุนดงักล่าว จะไม่มกีารหักต้นทุนใดๆ ในงบก�าไรขาดทุนของบรษิทั ท้ังน้ีความเสีย่งจาก
การประกอบธุรกิจดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

 5.2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐ

   แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2015) โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเท่ากับร้อยละ 
20 ต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้า หรือ ร้อยละ 30 ต่อการใช้พลังงานรวม ซึ่งเป็นโอกาสท่ีดีส�าหรับธุรกิจออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง
โครงการด้านพลังงานทดแทน แต่ปัจจุบันนโยบายภาครัฐยังคงไม่มีความชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทน ส่งผลให้โอกาสในการได้รับงานโครงการลดน้อยลงอย่างมีนัยส�าคัญ

   เนือ่งจากการพัฒนาพลงังานทดแทนถือเป็นยุทธศาสตร์หลกัของการพัฒนาพลงังานของประเทศไทย ในการเพ่ิมความ
มัน่คงด้านพลงังานของประเทศ จงึมคีวามเป็นไปได้อย่างมากท่ีหน่วยงานภาครฐัในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับด้านพลงังานจะมกีารก�าหนด
นโยบายการสนับสนุนการลงทุนท้ังในส่วนของภาครัฐและเอกชน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้
ประกอบการด้าน EPC และ O&M ที่จะเพิ่มโอกาสในการได้รับงานโครงการเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

 5.2.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน

   ความผันผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลยูโรและดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานด้านธุรกิจ EPC 
เน่ืองจากบรษิทัสัง่ซือ้อปุกรณ์ ส่วนใหญ่โดยการน�าเข้าจากผู้ผลติในต่างประเทศ ได้แก่ ยุโรป และ จนี และมกีารช�าระเป็นเงนิสกุล
ยูโรหรอืดอลลาร์สหรฐัฯ ในขณะทีบ่รษิทัท�าสญัญา EPC ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบาท ดังน้ันบรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน หากค่าเงินสกุลยูโรและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึน จะท�าให้บริษัทมีต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้น บริษัท
จึงมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Currency Forward Contract)ส�าหรบัธุรกรรมการค้าให้เหมาะสมกับภาระหน้ีโดยมอีายุสญัญาประมาณ 1-6 เดือน และตดิตาม
การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

6		 ความเสี่ยงอื่น	ๆ
	 6.1	 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำานาจกำาหนดนโยบายบริหาร

ปัจจุบัน นายกิตติ ชีวะเกตุ ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท และครอบครัวถือหุ้นในบริษัท ซึ่งเป็นเสียงข้าง
มากสามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได้ รวมท้ังสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมด ยกเว้นเรื่อง
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ที่กฎหมายหรือข้อบังคับก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ันผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจาก
การไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใส และมกีารถ่วงดุลอ�านาจดงักล่าว บรษิทัจงึได้จดัโครงสร้างการ
บรหิารจดัการโดยบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนนิงาน การมอบอ�านาจให้แก่กรรมการและผูบ้รหิาร
อย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน (ทุกท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ) 
ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการท้ังสิ้น 7 ท่าน เพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการ
ต่าง ๆ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังบริษัทได้ก�าหนดมาตรการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยจ�ากัดการออกเสยีงของผูท้ีเ่ก่ียวข้อง นอกจากน้ีบรษิทัยังจดัให้มหีน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบรษิทัผูช้�านาญการจาก
ภายนอกที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระและข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าท่ีหลักในการดูแลและควบคุมภายในเพ่ือให้เป็นไป
ตามระบบทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถ้อืหุน้ถึงความโปร่งใสและถ่วงดลุอ�านาจในการบรหิารงานบรษิทั นอกจาก
นี ้คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งก�าหนดคูม่อืบรหิารความเสีย่งองค์กร และแต่งตัง้คณะท�างาน 
เพื่อศึกษา ติดตาม และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

57รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ 

1. กลุ่มชีวะเกตุ 372,390,663 55.78

1.1 นายกิตติ ชีวะเกตุ  322,390,663 48.29

1.2 นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ  25,000,000 3.74

1.3 นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ  25,000,000 3.74

2. กลุ่มจำรุมโนภำส 46,443,206 6.96

2.1 นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส  30,298,901 4.54

2.2 นางสาวนิรนุช จารุมโนภาส  16,144,305 2.42

3. กลุ่มเสรีวิวัฒนำ 45,586,659 6.83

3.1 นางวราณี เสรีวิวัฒนา  1,620,505 0.24

3.2 นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา  23,906,137 3.58

3.3 นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 20,060,017 3.00

4. กลุ่มโกสียรักษ์วงศ์ 23,654,425 3.54

4.1 นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์  23,654,375 3.54

4.2 นางสาวไพลิน โกสียรักษ์วงศ์ 50 0.000

5. กลุ่มเลิศรัชต์กุล 14,464,575 2.17

5.1 นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล  12,187,530 1.83

5.2 นางลัดดา เลิศรัชต์กุล 2,277,045 0.34

6. นำยสุทธิพงศ์ เวศย์วรุตม์  13,777,082 2.06

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด  7,319,500 1.10

8. กลุ่มลัมประเสริฐ 6,033,666 0.90

8.1 นางสาวกัลยา ลัมประเสริฐ 5,999,091 0.90

8.2 นางสาวมาลี ลัมประเสริฐ 27,825 0.00

8.3 นายสุรชัย ลัมประเสริฐ 6,750 0.00

9. นำยณัฏฐชัย ตั้งจำรุพงศ์สกุล 5,026,700 0.75

10. นำงสำวนิรินทร์ จุ้ยอินทร์ 4,719,910 0.71

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 539,416,386 80.80

ผู้หุ้นรายย่อย 128,188,915 19.20

        รวมทั้งสิ้น 667,605,301 100.00
 

ส�าหรบัทนุจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอื จ�านวน 100,140,000 บาท นัน้ มไีว้เพ่ือรองรบัการเพ่ิมทุนแบบมอบอ�านาจท่ัวไป (General Mandate) 
จ�านวนไม่เกิน 200,280,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 0.002 ของทุนช�าระแล้ว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก 
NVDR ให้แก่ผูถื้อหุน้ของบรษิทั เป็นหลกัทรพัย์อ้างองิจ�านวน 7,319,500 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 1.10 ของหุน้ทีอ่อกและช�าระแล้ว ณ วันดงักล่าว 
ท้ังนี้ ผู้ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทท่ีน�าไปอ้างอิงทุกประการ จึงไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
เนื่องจากมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท แต่ทั้งน้ีในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลง
คะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด มิใช่ออกเสียงตามค�าสั่งของผู้ถือ NVDR 

ทั้งนี้จ�านวนหุ้นของบริษัท ที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจะไม่สามารถก�าหนดได้ อย่างไรก็ตาม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr

การออกหลักทรัพย์อื่น

บรษิทัได้มกีารออกและจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (“UAC-W1”) จ�านวนไม่เกิน 92,200,000 หน่วย 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงประชาชนและนักลงทุนทั่วไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

	 1		 การจัดสรร	UAC-W1	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

บรษิทัได้ด�าเนนิการจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ในจ�านวน 79,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิทั ตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดท้ิง) โดยผู้ถือ
หุน้ทีม่สีทิธิในการรบัใบส�าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ในส่วนนี ้จะต้องเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ชีือ่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถื้อหุน้ในวนั Record 
Date (คอืวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ.2555) โดยบรษิทัได้รวบรวมรายชือ่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 

	 2		 การจัดสรร	UAC-W1	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทได้ด�าเนินการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ�านวน 7,940, 000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น
เพ่ิมทนุของบรษิทัท่ีมกีารออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจ�านวน 39,700,000 หุน้ (ณ 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดย
หุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ ได้ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในช่วงระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท โดย
บริษัทสามารถขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ได้ครบทั้งจ�านวน

	 3		 การจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ	UAC-W1	ให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

บริษัทได้ด�าเนินการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ�านวน 4,860,000 หน่วย ให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปซึ่งได้
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Public Offering) ในจ�านวน 24,300,000 หุ้น (ณ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญ
ใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดท้ิง) โดยหุ้นเพ่ิมทุนในส่วนน้ี ได้ออกและเสนอขายต่อประชาชน
และนักลงทุนทั่วไป ในช่วงระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2556 ในราคาหุ้นละ 7.90 บาท

ใบส�าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 มกี�าหนดการใช้สทิธิทกุวันท�าการสดุท้ายของเดอืนมนีาคม มถุินายน กนัยายน และธันวาคม ของแต่ละ
ปี ตลอดอายุของใบส�าคญัแสดงสทิธิ โดยวนัแรกและวันสดุท้ายของการใช้สทิธิคอืวันที ่29 มนีาคม 2556 และ วันท่ี 29 มกราคม 2559 ตาม
ล�าดับ โดยอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 7.50 บาท

เนื่องด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในอัตราหุ้นละ 0.11112 บาท เป็นจ�านวนเงิน 51,198,482 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 60.88 ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตาม
กฎหมาย โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 
0.01112 บาท (กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.10 บาท) ซึ่งจากการอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวท�าให้บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 92,150,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ท้ังนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอ
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ในวันท่ี 5 เมษายน 2556 ซึ่งท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ตามที่บริษัทเสนอ โดยบริษัทได้ก�าหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2556 และวันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2556 และก�าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยวันแรก
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท คือ วันที่ 1 เมษายน 2556 

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นเงื่อนไขท่ีก�าหนดให้บริษัทต้องด�าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการ
ใช้สทิธิของ UAC-W1 ตามข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าทีข่องผูอ้อกใบส�าคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส�าคญัแสดงสทิธิที่
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จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (“ข้อก�าหนดสทิธิของ UAC-W1”) ส่งผลให้มกีารปรบัราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิของ UAC-W1 
ส�าหรับการใช้สิทธิในครั้งที่ 2 (วันที่ 28 มิถุนายน 2556) เป็นต้นไป ดังนี้

เดิมก่อนกำรปรับสิทธิ
หลังกำรปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 

1 เมษำยน 2556

ราคาการใช้สิทธิ 7.50 บาทต่อหุ้น 6.25 บาทต่อหุ้น

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

* ในกรณีทีหุ่น้สามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามจ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ของการแสดงความจ�านงการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ 
ค�านวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีเหลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 

จ�านวน 50,497 หุ้น
• การเพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบรษิทัแบบก�าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือรองรบัการจ่ายหุ้นปันผลและการปรบัสทิธิใบส�าคัญแสดงสทิธิ 

UAC-W1 โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ�านวนไม่เกิน 110,600,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมรีายละเอยีดการ
เพิ่มทุน ดังนี้
ก.  เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ�านวนไม่เกิน 92,150,000 หุ้น
ข.  เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จ�านวนไม่เกิน 18,450,000 หุ้น

จากนัน้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 เมือ่วันที ่20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มมีตอินุมตัใิห้จ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบรษิทั
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
ต่อหุ้น (กรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.06250 บาท) ซึ่งจากการอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวท�าให้บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวนไม่เกิน 69,280,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ท้ังนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอ
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ในวันท่ี 9 เมษายน 2558 ซึ่งท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ตามที่บริษัทเสนอ โดยบริษัทได้ก�าหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2558 และวันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2558 และก�าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยวันแรกที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท คือ วันที่ 1 เมษายน 2558 

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นเง่ือนไขท่ีก�าหนดให้บริษัทต้องด�าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการ
ใช้สทิธิของ UAC-W1 ตามข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าทีข่องผูอ้อกใบส�าคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส�าคญัแสดงสทิธิท่ี
จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (“ข้อก�าหนดสทิธิของ UAC-W1”) ส่งผลให้มกีารปรบัราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิของ UAC-W1 
ส�าหรับการใช้สิทธิในครั้งที่ 10 (วันที่ 30 มิถุนายน 2558) เป็นต้นไป ดังนี้

เดิมก่อนกำรปรับสิทธิ
หลังกำรปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 

1 เมษำยน 2558

ราคาการใช้สิทธิ 6.25 บาทต่อหุ้น 5.5555 บาทต่อหุ้น

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

* ในกรณีทีหุ่น้สามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามจ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ของการแสดงความจ�านงการใช้สทิธิในแต่ละครัง้
ค�านวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

• การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีเหลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 
จ�านวน 79,260 หุ้น

• การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบก�าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบส�าคัญแสดง
สทิธิ UAC-W1 โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ�านวนไม่เกิน 82,930,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท โดยมรีายละเอยีด
การเพิ่มทุน ดังนี้
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ก.  เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ�านวนไม่เกิน 69,280,000 หุ้น

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

ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ได้มีผู้แจ้งความจ�านงในการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทจ�านวนรวมทั้งสิ้น 
26,467,570 หน่วย จากใบส�าคัญแสดงสิทธิ 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

ครั้งที่ 13 (29 ม.ค. 59) 26,467,570 35,731,200 198,504,685.35

รวมทั้งสิ้น 33,850,052 45,431,032 253,873,279.10

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 1.		 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักส�ารองต่างๆ 
ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
กระแสเงนิสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขและข้อก�าหนดในสญัญาต่างๆ ท่ีบรษิทัผกูพันอยู่ รวมทัง้ข้อจ�ากัดทางกฎหมาย ความจ�าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ี
ประชมุผูถ้อืหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการของบรษิทัมอี�านาจอนุมติัให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ โดย
จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

	 2.		 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อย 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ากัด บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ�ากัด บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ�ากัด และ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เค
มคิลัส์ จ�ากัด ซึง่การพิจารณาจ่ายเงนิปันผลจะต้องผ่านมติของท่ีประชมุใหญ่ผูถ้อืหุ้น และจะกระท�าเมือ่บรษิทัได้มกีารจดัสรรก�าไรสทุธิ
ประจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปี จนกว่าทนุส�ารองจะมจี�านวนครบร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล

	 3.		 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม

บรษิทัมบีรษิทัร่วม 5 แห่ง ได้แก่ บรษิทั บางจาก ไบโอฟูเอล จ�ากัด บรษิทั เซบก๊ิาซ ยูเอซ ีจ�ากัด บรษิทั เอน็เนอร์เรย์ ยูเอซ ี(ประเทศไทย) 
จ�ากัด บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ากัด และ บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ�ากัด ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของท่ีประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้น และจะกระท�าเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ
ประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจดัการของบรษิทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยอกี 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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	

ในการประชมุสามญัประจ�าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปี
ทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจาก
ต�าแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ 

	 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1)  ดแูลและจดัการบรษิทัเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ เว้นแต่ใน
เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�า
รายการทีเ่ก่ียวโยงกันและการซือ้หรอืขายสนิทรพัย์ทีส่�าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตามทีห่น่วย
งานราชการอื่นๆ ก�าหนด เป็นต้น 

2) ทบทวนและให้ความเหน็ชอบเรือ่งทีม่สีาระส�าคญั ได้แก่ วิสยัทศัน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ การลงทุน
ในโครงการทีไ่ม่มใีนงบประมาณประจ�าปี โครงสร้างการบรหิาร อ�านาจการบรหิาร นโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ การท�า
ธุรกรรมหรือการกระท�าใดๆอันมีผลกระทบที่ส�าคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน สถานภาพ การประกอบธุรกิจ และชื่อเสียงของ
บริษัท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายก�าหนด

3) ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมท้ังฉบับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรอื ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากการออกตามวาระ รวมทัง้พิจารณาอนมุตัแิต่ง
ตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท

5) พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

5.1 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบรษิทั ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เป็นต้น
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5.2 พิจารณาอนมุตับิทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น

6)  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจ
สอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และวิธีการปฏิบัติที่มีนัย
ส�าคัญเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัท

7)  ก�ากับดแูลให้บรษิทัมรีะบบบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุ และมกีระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง การรายงาน และการตดิตาม
ผลที่มีประสิทธิภาพ

8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ไว้ในรายงานประจ�าปี

9) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี ส่วนได้เสียอย่างเป็น
ธรรม 

10) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เก่ียวกับการท�ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมท้ังมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

11.1 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประเมินประสิทธิผลอย่าง
สม�่าเสมอ

11.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจ�าทุกปี รวมท้ังแถลงผลการปฏิบัติงานและการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ใช้ในบริษัท ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

12) อ�านาจในการด�าเนนิการดงัต่อไปนีจ้ะกระท�าได้ก็ต่อเมือ่ได้รบัอนุมติัจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังน้ี ก�าหนดให้รายการทีก่รรมการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก)  เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข)  การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุ
ให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการ
ก็ได้ ท้ังน้ี การมอบอ�านาจแก่กรรมการดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจหรอืการมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้กรรมการหรอื
ผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมท้ังก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นใน
การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัท ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และหรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ในเรื่องดังกล่าว

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ	ได้แก่

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางจารุณี บุญมั่งมี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทัง้น้ี รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวัฒน์ และนางสาวจรีะพันธ์ จนิดา เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท�าหน้าทีใ่นการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
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	 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับ
เลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
อสิระได้หากมเีหตอุนัควรและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถื้อหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง 
และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขต หน้าท่ีและความรบัผดิชอบตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมท้ังการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1)  สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบญัชภีายนอก
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมี
ประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยก
ย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3)  สอบทานการปฏิบตังิานของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2558 ได้มีการประชุมร่วม
ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

5) มีอ�านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจ�าเป็น และเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท

7) ระหว่างการปฏบิตังิาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืสงสยัในรายการหรอืกิจกรรมใดต่อไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียั
ส�าคญัต่อสถานะทางการเงนิหรอืผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือให้
มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยส�าคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท

• การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่สามารถแก้ไขรายการหรอืกิจกรรมดงักล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชกิของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัย เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานของบริษัท ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องด�าเนนิการโดยไม่ชกัช้าในการตรวจสอบเพ่ิมเตมิและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

9) จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ลงนามในรายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท
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(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

 ในการปฏิบตังิานตามขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจเชญิให้ฝ่ายจดัการ ผู้บรหิาร หรอื
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น

 ทัง้นี ้คณะกรรมการมอี�านาจในการแก้ไขเปลีย่นแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามท่ีจ�าเป็นหรอืเหน็
สมควร

	 คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วย	

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายกิตติ  ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการบริหาร

3. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริหาร

 โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

	 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร	

1)  ดูแลจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2) ก�าหนดรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท รวมท้ังก�าหนดสวัสดิการ
พนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

3)  ก�าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจ�าปี  โครงสร้างการบรหิารงาน และอ�านาจการบรหิารงานในสายงานต่างๆ ของบรษิทั 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4)  พิจารณาอนุมตัเิงนิลงทนุ (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจ�าปี หรอืเกินกว่างบประมาณประจ�าปี ได้เป็นจ�านวนเงิน
ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี และอนุมตัค่ิาใช้จ่ายทีเ่พ่ิมจากงบประมาณประจ�าปีไม่เกินร้อยละ 10 ในกรณีท่ีเกินวงเงินทีก่�าหนดไว้ให้
คณะกรรมการบริหารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

5) พิจารณาอนุมตักิารร่วมลงทนุในธุรกิจร่วมค้า (Consortium) หรอืร่วมทุน (Joint Venture) มลูค่าโครงการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท 
ในกรณีท่ีเกินวงเงนิท่ีก�าหนดไว้ให้คณะกรรมการบรหิารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาและอนมุตั ิรวมทัง้มอี�านาจ
พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี

6) ตรวจสอบ ติดตาม การด�าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทท่ีก�าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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7)    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อ�านาจกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นท่ีกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจหรือการ
มอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการท่ีไม่อยู่ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติท่ัวไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติ
รายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับ
ของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ	ได้แก่

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นางสาวจีระพันธ์ จินดา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 โดยมีนายบวรวิช นนทะวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

	 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่พ้น
จากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อกี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรบัผดิชอบต่อคณะ
กรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

1)  ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการสรรหา 
ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และน�าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2)  พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง  เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีต�าแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือสิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

3)  ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4)  พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  โดยค่าตอบแทนดังกล่าวให้รวมถึง เบี้ยประชุม เงิน
เดือน โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5)  จัดให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญ และให้มีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ โดยประเมินความส�าคัญของต�าแหน่ง สรรหา 
และพัฒนา เพ่ือให้มผีูส้บืทอดต�าแหน่งบรหิารทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และคณุสมบตัอิืน่ทีต่รงตามความต้องการ
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

6)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วย

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวณิรดา พรหมราช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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	 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) ก�าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการ
ตลาด ความเสีย่งด้านการขนส่งและเกบ็รกัษาสนิค้า ความเสีย่งด้านการลงทุน และความเสีย่งอืน่ๆท่ีจะมผีลกระทบต่อการด�าเนิน
งานและชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2) ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยง และเพดานความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้

3) พิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ดแูล ตดิตาม ประเมนิผล รวมทัง้ปรบัปรงุแผนการด�าเนนิงาน เพ่ือลดความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง และเหมาะสมกับภาวะการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท 

5) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม
นโยบายที่ก�าหนด

6) รายงานการด�าเนนิงานเพ่ือลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�า และในกรณีท่ีมเีรือ่งส�าคัญซึง่กระทบต่อบรษิทัอย่าง
มีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	ประกอบด้วย

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

	 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการท่ีพ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ได้อีก คณะกรรมการก�ากบัดูแลกิจการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบก�าหนดวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทน 
ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ต�าแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของ กรรมการที่
ตนเข้าท�าหน้าที่แทนนั้น

	 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

1)  ศึกษาและจัดท�าร่างนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ ์
ระเบยีบและข้อบงัคบัทีเ่ป็นปัจจบุนัขององค์กรทีท่�าหน้าท่ีก�ากับดแูล เช่น ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล

2)  น�าเสนอร่างนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
น�าออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัทิีด่ ี(best practices) ของกรรมการและฝ่ายบรหิาร โดยจดัท�านโยบายการก�ากับดแูลกิจการ
เป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy Statement)

3)  ก�ากับ ดูแล และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตามกรอบและ
หลักเกณฑ์ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือให้การท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการงานของฝ่าย
บรหิารเป็นไปด้วยด ีมผีลในทางปฏิบตัแิละมคีวามต่อเน่ืองอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผูถื้อหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยี
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4)  พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้นโยบายการก�ากับ
ดแูลกิจการของบรษิทั ทันสมยัและสอดคล้องกับแนวทางปฏบิตัติามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อ
บังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการ

5)  ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าท่ีของกรรมการและฝ่ายบรหิารบรษิทั ตามแนวทางการปฏิบติัทีด่ ีท่ีก�าหนดไว้ในนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกสิ้นปี

6)  จัดท�ารายงานผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งน�าเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จ�าเป็น

7)  เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ
ลูกจ้างของบริษัท

8)  แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

9)  ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

	 เลขานุการบริษัท

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการและตามข้อ
ก�าหนดของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้นางสาว สจัจาภรณ์ รมัยประยูร ด�ารง
ต�าแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแลและประสานงานให้มีการ
ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งท�าหน้าท่ีจัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอื่นๆ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 คณะผู้บริหาร	ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

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

2. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ 
(ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เมือ่วันท่ี 12 มถุินายน 2557)
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ

3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

4. นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด

5. นายชัยยศ ชุณห์วิจิตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ

6. นายปกครอง มีจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ*

หมายเหตุ: * ลาออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

	 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอ�านาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1)  ด�าเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจ�าวันของบริษัท 

2)  จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ 
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3)  ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4)  อนุมัติค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุนนอกงบประมาณประจ�าปี หรือเกินกว่างบประมาณประจ�าปี ได้เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 
ส�าหรับกรรมการผู้จัดการ และไม่เกิน 10 ล้านบาท ส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5)  มีอ�านาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การเบิกจ่ายต่อครั้งวงเงินเกินกว่า 
200,000 บาท การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อครั้งวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท การเล้ียงรับรองและให้ของขวัญตามงบประมาณต่อ
เดือนวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท การจัดหาสินทรัพย์ถาวรวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท การอนุมัติใบเสนอราคาวงเงินเกินกว่า 50 
ล้านบาท  การอนุมัติใบสั่งขายวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท 

6)  มีอ�านาจอนุมัติการตัดหนี้สูญไม่เกิน 500,000 บาท ส�าหรับกรรมการผู้จัดการ และ ไม่เกิน 1 ล้านบาท ส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

7)  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

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

9)  ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

10)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ทัง้น้ี อ�านาจประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บคุคลอืน่ท่ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจหรอืการมอบอ�านาจในการอนมุตัริายการใดท่ีตนหรอืบคุคลท่ีเก่ียวข้องซึง่อาจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่
ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร	
	 คณะกรรมการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และ	กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เม่ือต�าแหน่งกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการว่างลง หรือ
ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความส�าคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจ�าเป็นต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) มคีณุสมบตัสิอดคล้องตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากดั พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎของคณะ
กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดขีอง
บริษัท

2) มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวิชาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์และเพ่ิมมลูค่าให้แก่บรษิทั

3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ 

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือก
ตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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(3)  บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถัดลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ�านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไปน้ันอาจจะ
เลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ากัดทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัิ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 
2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่องจ�านวนผูถื้อหุ้นซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน และมหีุน้นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนหุน้
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มจี�านวนกรรมการทีเ่หมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจบุนัมกีรรมการจ�านวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ในจ�านวนกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทมีกรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน

	 •	 กรรมการอิสระ

บริษัทก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษัท

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทั
มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาท�าหน้าท่ีเป็น
กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา 
ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมอืน่ๆ ประกอบกัน เพ่ือน�าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
แต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไป ท้ังน้ี หากมกีรรมการอสิระคนหน่ึงคนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจ
แต่งตัง้กรรมการอสิระท่ีมคีณุสมบตัติามทีก่�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน
ต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ซึง่เข้มกว่าหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีได้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
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3.  ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบดิา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร  
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นผูบ้รหิารหรอื
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีม่นียั 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บรษิทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบญัช ี ซึง่มผู้ีสอบบญัชขีองบรษิทั บรษัิท
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัสงักัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้
รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบรษิทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมนัีย ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถื้อหุ้นซึง่เป็นผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.   ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมนัียกับกิจการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น
เกนิร้อยละ 1.0 ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัอืน่  ซึง่ประกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการ
รายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ส�าหรับจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัท 

	 •	 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษิทั หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพ่ือท�าหน้าท่ีในการ
เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้
รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ตัดสนิใจในการด�าเนินกิจการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล�าดับ
เดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนิน
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินท่ีเพียง
พอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

	 •	 ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ โดย
ด�าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และ 
กรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
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ในธุรกิจของบรษิทั เข้าเป็นพนกังานในระดบัต่างๆ ทัง้น้ี การแต่งต้ังหัวหน้าหรอืผู้รบัผิดชอบเกีย่วกับงานด้านการตรวจสอบและควบคมุ
ภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 ก.	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 • กรรมการ

  ในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้ 

รำยชื่อ ค่ำตอบแทนกรรมกำร

1. ร.ศ.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 1,000,000

รวม 2,260,000

 หมายเหตุ :  * เป็นค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิารเพียงอย่างเดยีว โดยกรรมการบรหิารได้รบัค่า
ตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้น และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท 

ท้ังนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน
ประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ต�ำแหน่ง
ค่ำตอบแทน (บำท/คน/เดือน)

2559

ประธานกรรมการ 
กรรมการ   
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

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

ไม่เกิน 3.9 ล้านบาท

เงื่อนไขกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

• คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ได้แก่ คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจ
สอบ เท่านั้น

• กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ ได้ด้วย และสามารถ
ได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละต�าแหน่งตามที่ก�าหนด 

• กรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินในอัตราเดือนละ 10,000 บาท และกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทน
เป็นเงินในอัตราเดือนละ 5,000 บาท อย่างไรก็ดี หากกรรมการบริหารด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งชดุอืน่ๆ ด้วย กรรมการบรหิารท่านดังกล่าวจะไม่มสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั และ/
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หรอืไม่มสีทิธิรบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งในชดุอืน่ๆด้วย แต่จะได้รบัค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของต�าแหน่ง
กรรมการบริหารเท่านั้น 

• คณะกรรมการของบรษิทัและคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งมสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวัล เบีย้
ประชมุ บ�าเหน็จ โบนัส หรอื ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ๆ ตามข้อบงัคับหรอืตามทีท่ี่ประชมุผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซึง่
อาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากน้ันให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยจะต้องไม่กระทบ
กระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการ ในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการและ
ผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงาน หรอืลกูจ้างของบรษิทั นอกจากน้ีการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวนัน้จะต้องไม่ขดัหรอืแย้ง
กับการด�ารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก�าหนด 

• กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับโบนัส ในกรณีท่ีบริษัทเห็นสมควรบริษัทอาจจะพิจารณาการจ่าย
โบนัสน้ีให้กับกรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารทุกคนรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.5 ของก�าไรสทุธิของงบการเงนิรวม ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผูพิ้จารณาว่าเห็นควรจะให้มกีารจ่ายโบนสัให้กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารเมือ่ใด รวมทัง้ให้พิจารณารายละเอยีดการ
จ่ายโบนัส อาทิเช่น การจ่ายโบนสัให้จ่ายให้กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บรหิารทุกคนท่ียังคงด�ารงต�าแหน่งอยู่ กรณีท่ีกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้
บรหิารคนใดเพ่ิงเข้าด�ารงต�าแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายโบนัสอาจจะจ่ายตามสดัส่วนของระยะเวลาของการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารคนนั้น

• ผู้บริหำร 

 ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่ำตอบแทน
2558 2559

จ�ำนวนรำย
ค่ำตอบแทน
 (ล้ำนบำท)

จ�ำนวนรำย*
ค่ำตอบแทน
 (ล้ำนบำท)

1.  เงินเดือนโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่  
 ค่านายหน้า ค่าพาหนะ เงินสมทบประกันสังคม 

4 12.26 6 18.57

2. เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 4 0.54 6 0.59

รวม 12.80 19.16

หมายเหตุ : * ผู้บริหารลาออก 1 คน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 คงเหลือ 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	 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
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การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักดีและให้ความส�าคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท�าให้เกิด
ความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การด�าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการด�าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบ
มาตรฐานทีช่ดัเจน และกระจายการปฏิบติัไปสูพ่นักงานของบรษิทัทุกระดบัชัน้ อนัเป็นการเสรมิสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการก�ากับดแูลกิจการ
อย่างแท้จริง โดยมีนโยบายหรือการด�าเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายก�าหนดหรือมากกว่า
นัน้ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั ผูถื้อหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสียในระยะยาวและอย่างย่ังยืน ท้ังน้ี บรษิทัได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการไว้บน Website ของบริษัท และเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ได้มีการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การส�ารวจต้ังแต่ปี 2557 ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงการ
ประเมินในแต่ละหมวดเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard โดยปี 2559 บริษัทได้รับผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการ
ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88 (ระดับ “ดีมาก”) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 78 และ
ได้รางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 – 9,999 ล้านบาท โดยสรุปสาระส�าคัญในการด�าเนินการด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	
บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ

บริษัท เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูล
ของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของ
บริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีส�าคัญและมีผลต่อ
ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท
ทุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2559 ในวันท่ี 21 เมษายน 2559 ทีห้่องประชมุชัน้ 25 อาคาร ทพีี แอนด์ ที ซึง่ผูถื้อหุน้รวมถึงนักลงทนุสถาบนัสามารถเข้าร่วม
การประชุมได้อย่างสะดวก โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

	 •	 การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 1/2559 เมือ่วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มมีตใิห้จดัการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2559 ในวันท่ี 
21 เมษายน 2559 โดยบรษิทัได้เปิดเผยมติการประชมุ วนัประชมุ ระเบยีบวาระการประชมุ และแจ้งข่าวผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่ง
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ท�าการประกาศลงใน
หนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน คือ วันที่ 5 - 8 เมษายน 2558 เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�าหรับการเต
รียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงความ
เห็นของคณะกรรมการประกอบทุกวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน Website ของบริษัท ไม่น้อยกว่า 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

	 •	 การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบท้ัง 7 ท่าน รวมถึง ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมาย
ของบรษิทั ก่อนเริม่การประชมุประธานทีป่ระชมุได้แนะน�ากรรมการ ผู้สอบบญัช ีและท่ีปรกึษากฎหมายของบรษิทัให้ท่ีประชมุรบัทราบ 
และได้มอบหมายให้ทีป่รกึษากฎหมายแจ้งวธีิการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบ รวมทัง้ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสยีงส�าหรบั
วาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระซึง่จะลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และได้เชญิให้ผูถื้อหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉนัทะ
ที่เข้าประชุมร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย

การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามล�าดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือ
เชญิประชมุ โดยมกีารให้ข้อมลูตามระเบยีบวาระและเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ต้ังข้อ
ซกัถาม และให้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึง่ประธานและผูบ้รหิารจะตอบข้อซกัถามอย่างชดัเจน ตรง
ประเด็น และให้ความส�าคัญกับทุกค�าถาม ก่อนที่จะให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส�าหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการ
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ได้มีน�าเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิใน
การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกกรรมการท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคล
ใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดท่ีบรษิทัได้ จดัส่งไปพร้อมกับหนงัสอืนดัประชมุ ในการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจ�านวน 63 ราย จ�านวนหุ้นรวม 428,013,806 หุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ�านวน 34 ราย จ�านวนหุ้นรวม 75,143,465 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจ�านวน 97 ราย รวม
จ�านวนหุ้นท้ังสิ้น 503,157,271 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.37 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 667,605,301 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์
ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

	 	•	 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวม
ถึงผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ แยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผูถื้อหุน้สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันท�าการถัดจากวันที่ประชุม คือ 
วันที่ 22 เมษายน 2559 และได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 ซึ่งอยู่
ภายในกรอบเวลาท่ีก�าหนด 14 วัน รวมท้ังได้เผยแพร่รายงานการประชุมท้ังภาษาไทยและอังกฤษ วีดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 บน Website ของบริษัท

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บรษิทัปฏิบตัต่ิอผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชือ้ชาติ สัญชาติ ศาสนา โดยมกีารปฏิบติัต่อผูถ้อืหุ้น ดงันี้

	 •	 การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านรวมกันไม่น้อยกว่า 200,000 หุ้น ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารง ต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุน้ พร้อมข้อมลูรายละเอยีดเพ่ือประกอบการพิจารณา และ/หรอื คณุสมบตั ิและการให้ความยินยอมของผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ โดยบรษิทั
จะกลัน่กรองระเบยีบวาระทีจ่ะเป็นประโยชน์อย่างแท้จรงิ และคัดสรรบคุคลท่ีมคุีณสมบติัเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาและก�าหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ในวนัท่ี 8 พฤศจกิายน 2558 จงึได้ประชาสมัพันธ์ผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และผ่าน Website ของ
บริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอ
ชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
วาระการประชุมและชื่อกรรมการมายังบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ก่อนที่จะมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพ่ือคัดเลอืกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และทีป่ระชมุ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาบรรจวุาระการประชมุ ท้ังนี ้ไม่มผีูถื้อหุน้ส่งข้อมลูมายังบรษิทัเพ่ือพิจารณาแต่อย่างใด ซึง่เลขานุการบรษิทั
ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

	 •	 การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุม โดยเปิดรับลง
ทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ช่ัวโมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย การ
ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นย�า 

ในการด�าเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่
ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้า
ร่วมประชมุทกุรายแสดงความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ซกัถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม เพียงพอ โดยประธานทีป่ระชมุจะ
ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนการตัดสินใจ
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	 •	 การใช้ข้อมูลภายในและการเข้าทำารายการระหว่างกัน

บริษัทก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเอง หรือ ผู้อื่นในทาง
มชิอบ (Abusive self-dealing) เพือ่ให้เกิดความยุตธิรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุราย โดยบรษิทัได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมลู
ภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค�าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งก�าหนด
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้า
ท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิด
เผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทก�าหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใน
กรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหาร มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ควรแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนท�าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท�าการให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ทราบเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป โดยในปี 2559 มกีารเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิาร สรปุได้ดงันี้

กรรมกำร/ผู้บริหำร ยอดยกมำ เพิ่ม (ลด) ยอดคงเหลือ

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา (ถือหุ้นโดยคู่สมรส) 20,060,522 (18,440,017) 1,620,505

นายกิตติ ชีวะเกตุ 347,762,263 (25,371,600) 322,390,663

นายชัชพล ประสพโชค 4,124,442 324,000 4,448,442

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 28,059,401 2,239,500 30,298,901

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 0 0 0

รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 0 0 0

นางสาวจีระพันธ์ จินดา 0 0 0

นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ 92,201 0 92,201

นายชัยยศ ชุณห์วิจิตรา 0 0 0

ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือน�าไปเปิดเผยจน
อาจท�าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การ
ภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากน้ี บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้ก�าหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้
เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้อง 
โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องน้ันจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่อง
นั้นๆ รวมทั้งได้ก�าหนดแนวทางเพ่ือมิให้กรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการ
พิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน มูลค่าของรายการ โดย
อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนได้ก�าหนดไว้ตามประกาศท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน และจะด�าเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้ว
แต่กรณีอย่างเคร่งครัด โดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันหรือรายการเก่ียวโยงกันไว้ในรายงานประจ�าปีหมวด “บุคคลท่ี
มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน” ซ่ึงรายการระหว่างกันได้กระท�าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงความจ�าเป็นและเหตุผลด้วย
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3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	
บรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผูถื้อหุ้น ผูบ้รหิารและพนกังาน

ของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการ
สนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะ
ปฏิบัตติามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีดงักล่าวได้รบัการดแูลเป็นอย่างด ีนอกจากนี ้ในการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัทได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรอืลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุ้น ตลอดจนมุง่มัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กับผูถื้อหุน้ โดยค�านึงถึงการเจรญิ
เติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่น
การด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

พนักงำน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ เช่น กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และการพฒันาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทกุคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า 
และเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ ดังน้ัน จึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาองค์กร
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการท�างาน ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม ส่ง
เสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมให้ความ
มัน่ใจในคณุภาพชวิีต ความส�าคญักับการรกัษาสขุภาพ และความปลอดภยัในการท�างาน รวมทัง้รกัษาสภาพ
แวดล้อมการท�างาน รบัฟังข้อคดิเหน็ และข้อเสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาคกัน
ทัง้นี ้บรษิทัได้จัดกจิกรรมโครงการต่างๆ ให้กบัพนกังานเพือ่สง่เสรมิให้เกดิการมีส่วนในการท�ากจิกรรมร่วมกนั
ในหมูพ่นกังาน เช่น กิจกรรมชมรมแบดมนิตนั กิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือส่งเสรมิการท�างานเป็นทีม เช่น กิจกรรม
กีฬาสแีละฉลองวนัปีใหม่ กิจกรรม CEO พบพนักงานใหม่และพนงังานปัจจบุนั กิจกรรมรดน�า้ด�าหวัวันสงกรานต์ 
กิจกรรมวันเกิดพนักงาน กิจกรรมการท�าบุญส�านักงาน กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพให้พนักงานโดยการ
นวดเพ่ือการบ�าบัด เป็นต้น รวมถึง จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทใน
เครือ เป็นประจ�าทุกปี

ลูกค้ำ : มุ่งม่ันสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้อง
ได้รับสินค้า/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้
ก�าหนดไว้ รวมท้ังปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
สินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม�่าเสมอ 
รวมถึงไม่น�าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลการ
ประเมินจากลูกค้าในระดับที่ดี

คู่ค้ำและเจ้ำ
หนี้

: ค�านงึถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ และมคีวามซือ่สัตย์ในการด�าเนินธุรกจิ รกัษาผลประโยชน์
ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหน้ี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาท่ีก�าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยา
บรรณในการด�าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะคัดเลือกคู่ค้ามีหลักการและจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจเช่นเดียวกัน อีกทั้งมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการช�าระคืนตามก�าหนดเวลา การดูแล
หลักทรัพย์ค�้าประกันและเง่ือนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้าและเจ้าหน้ีล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา 
และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขัน
ทางการค้า และยึดถือกตกิาของการแข่งขนัทีด่อีย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผูอ้ืน่ในการเข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ 
ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความ
จริง หรือมีการกระท�าการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน 

ภำครัฐ : ให้ความส�าคัญกับความโปร่งใส และค�านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อท�าธุรกรรมกับเจ้าหน้าท่ี หรือ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือหลีกเลี่ยงการด�าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท�าที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลัก
การบริหารจัดการที่ดี รวมท้ังต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ืออ�านวยความสะดวก หรือผล
ประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
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สิ่งแวดล้อม 
ชุมชน และ
สังคม 

: บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย 
คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึง
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมไปถึงการปฏิบัติงานและการตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ของบริษัทจะต้อง
ท�าให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบหรือมาตรฐาน และข้อก�าหนดต่างๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้
มส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย อกีทัง้ยังได้ส่งเสรมิให้พนกังานมจีติส�านกึและมคีวามรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคมและ
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัท ได้ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่บริษัท
ด�าเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร

บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิโครงการต่างๆ อกีหลายโครงการ เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาชมุชนและสงัคม 
ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้การด�าเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพ่ือการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ รายละเอียดการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
และความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2559 ปรากฏอยู่ใน “รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประจ�าปี 2559” (Sustainable Development 
Report 2016)

บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายป้องกันการทุจริต เพื่อก�าหนดแนวทางในการป้องกันและจัดการกับการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือ
ได้เกดิขึน้ภายในบรษิทั ซึง่บรษิทัจะพิจารณาด�าเนินการโดยยึดหลกัคณุธรรม เมตตาธรรม ความถูกต้อง และหลกักฎหมายควบคู่กันไป 
อีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย และนักลงทุนสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสใดๆ เก่ียวกับการ
ท�าผิดกฎหมาย (Whistle Blowing) ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณต่อ
คณะกรรมการบรษิทั ผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบทาง Email Address: chairman_auditcom@uac.co.th หรอืเข้า Website 
ของบริษัท และ Click ที่ Icon: ส่งอีเมล์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสจะถูกเก็บรักษา
เป็นความลับ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีมาตรการ
คุ้มครองเพ่ือให้ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ
จากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่ “นโยบายการป้องกันการทุจริต” ไว้บน Website ของบริษัทอีก
ด้วย(http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/anti_corruption.pdf ) นอกจากนี้ บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็น
สมาชกิเครอืข่ายหุน้ส่วนต้านทจุรติเพ่ือประเทศไทย (PACT Network) และได้ส่งตวัแทนเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปัชัน่แห่งชาต ิ2559 
ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง” ด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

นอกจากนี ้บรษิทัได้มกีารก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมุง่เน้นการด�าเนินธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม และให้ความส�าคญัในการส่งเสรมิและสนบัสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง บรษิทั
ให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์ และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกประเภท และมีการก�าหนดนโยบายคุณภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดหาผลิตภณัฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ส่ง
มอบสินค้าถูกต้องและตรงเวลา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน โดยให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ท้ังการรายงานข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่อง
ทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัท เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดท�าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้น�าเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
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ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์น้ัน บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัท เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ 
กรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น ผู้ส่ือข่าว รวมท้ังนักวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง และ
เพิ่มช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผ่านทาง Website ของบริษัท (www.uac.co.th) หรือติดต่อที่เลขานุการบริษัท 
หมายเลขโทรศัพท์ +66 2936 1701 ต่อ 118 Email Address: sajjaporn@uac.co.th หรือ ir@uac.co.th

ในปี 2559 บริษัทมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1.  การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�าหรับผลประกอบการไตรมาสท่ี 1 
และ 2 ของปี 2559  รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม mai Forum 2016 จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 
2559 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัทเป็นจ�านวนมาก 

2.  นายกิตต ิชวีะเกต ุประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และ นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผูจ้ดัการ ได้ให้สมัภาษณ์รายการโทรทศัน์
และสื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัท อาทิ
เช่น

- สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ได้แก่ Money Channel, e-fin Channel, Energy Update  และ Company 
Snapshot by mai

- สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

- สัมภาษณ์ผ่านกลุ่มนักข่าวสายพลังงานและสายข่าวหุ้น  เป็นต้น

3.  ประชาสมัพันธ์ข้อมลูและบทวิเคราะห์หลกัทรพัย์ UAC ท่ีออกในปี 2559 บน Website ของบรษิทัในหัวข้อ “นักลงทนุสมัพันธ์”  
การน�าเสนอข้อมลูและวีดทีศัน์ในกิจกรรม Opportunity Day  และการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2559  รวมถึงเผยแพร่ 
Company Snapshot เป็นรายไตรมาสไว้บน Website ด้วยเช่นกัน

4.  การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้ามาพบผู้บริหาร อาทิเช่น  

- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

- บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด (มหาชน)

- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด

- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการ
เงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทาน
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

บริษัทว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส�าหรับรอบปี
บัญชี 2559 ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2552 และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่เป็นท่ียอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
มาโดยตลอด และบริษัทไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า
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5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
	 •	 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายท้ังด้านความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เฉพาะด้านทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ให้กับบรษิทั โดยไม่จ�ากัดเพศและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชน โดยเป็น
ผูม้บีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทัง้มบีทบาทส�าคญัในการก�ากับดแูล ตรวจสอบ ประเมนิผลการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ตลอดจนด�าเนนิกิจการของบรษิทัให้เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบงัคบั และมตทิีป่ระชมุผู้
ถือหุ้น ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ มจีรยิธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิ รวมท้ังการก�ากับดแูลให้การบรหิารจดัการของฝ่าย
บรหิารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีไ่ด้ก�าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้บรษิทัมนีโยบายในการ
ก�าหนดข้อจ�ากัดในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนได้
ไมเ่กนิกว่า 5 บรษิทั เพือ่ให้บรษิัทได้รบัประโยชน์สงูสดุในการทีก่รรมการแต่ละท่านสามารถอทุศิเวลาส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทใน
กรณีที่ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ ซึ่งจะท�าให้เกิดการถ่วง
ดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน บริษัทมีนโยบาย
ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระ วาระละ 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาต่อวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระได้หากมีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษิทัมจี�านวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการบรษิทัท่ีไม่เป็นผู้บรหิารจ�านวน 4 คน (โดย 3 คน ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบรษิทัท่ีมาจากฝ่ายบรหิารจ�านวน 3 คน คอื ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กรรมการ
ผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ทั้งนี้ จ�านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบงัคบัของบรษิทัก�าหนดไว้ว่าในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อย จ�านวนหน่ึง
ในสามโดยอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคยีงท่ีสดุกับส่วนหนึง่ในสาม กรรมการ
ทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากว่าผูใ้ด จะออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ
ทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารบัต�าแหน่งอกีก็ได้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ี
เฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาหรอืรบัทราบ ซึง่คณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวมสีทิธิหน้าทีต่ามท่ีได้ก�าหนด
ไว้ในอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ ทัง้นี ้บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะท�าการประเมนิผลการปฏิบตังิานและทบทวนผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบคุคลเดยีวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เพ่ือให้เกิดความชดัเจน
ในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า ท้ังน้ี บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทักับผูบ้รหิารอย่างชดัเจน และมกีารถ่วงดลุอ�านาจการด�าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรษิทั
ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารท�าหน้าท่ีบริหารงานของ
บริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการบริษัทเพ่ือให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก�าหนด เพื่อท�าหน้าที่ดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและ 
ผูบ้รหิารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบตัหิน้าทีใ่นการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รบัผดิชอบ 
ในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งท�าหน้าที่จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของ
บรษิทั ได้แก่ ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ 
หนังสอืนดัประชมุผูถื้อหุ้น รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และการเก็บรกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ตลอดจน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 80



	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีพิ่จารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่งทีส่�าคญัเก่ียวกับการด�าเนินงานของบรษิทั เช่น วสิยัทัศน์และ
ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมท้ังก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบาย และแผนที่ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะมีการทบทวนและพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยทุธ์ของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี หรือ
เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงของลกัษณะธุรกิจหรอืสภาพเศรษฐกิจอย่างมนียัส�าคญั โดยในปี 2559 คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท และเห็นว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ยังคงเหมาะสมและสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทในระยะ 1 – 4 ปี (ปี 2560 – 2563) ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกลยุทธ์อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือรองรับการ
เปลีย่นแปลงของนโยบายภาครฐั ด้านเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่งและย่ังยืน

	 •	 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณาแบ่งอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูล และการบรหิารงาน 
ประจ�าวันออกจากกันอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ กรรมการผูจ้ดัการถูกเลอืกตัง้จากคณะกรรมการ
บรษิทั ซึง่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เป็นผูน้�าและมส่ีวนส�าคญัในการตดัสนิใจเรือ่งนโยบาย
ของบรษิทั อนัเป็นผลมาจากการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ทีไ่ด้พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจดัการ เป็นผูน้�า
การประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสนับสนนุให้กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการประชมุและแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ
ประจ�าวัน แต่ให้การสนับสนนุและค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารอย่างสม�า่เสมอ ในขณะ
ทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารรบัผดิชอบเก่ียวกับการบรหิารจดัการบรษิทัภายใต้กรอบอ�านาจท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

	 •	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บรษิทัได้จดัให้มนีโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัเป็นลายลักษณ์อกัษร ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ท่ี 1/2553 เมือ่
วนัที ่6 พฤษภาคม 2553 ได้ให้ความเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว และได้อนมุัตกิารปรบัปรุงนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 1/2557 เมือ่วนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2557 ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัได้ มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดแูล
กิจการเป็นผูพิ้จารณาทบทวนนโยบายและตดิตามผลการปฏบิตัติามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�า และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพ่ือทราบ อกีท้ังบรษิทัมกีารสือ่สารให้ทกุคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้ถูกต้องตรงกัน เพ่ือส่งเสรมิให้ทุก
คนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

	 •	 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม และได้ก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้น�ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ใน
การที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ค�านึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม
และการสือ่สารภายในองค์กรในรปูแบบต่างๆ โดยจรรยาบรรณดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบตังิานท่ีพนกังานทกุ
คนพึงปฏิบติัตน และปฏิบตังิานตามกรอบจรรยาบรรณทีก่�าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบตัติามกฎหมาย การมส่ีวนได้
เสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การใชข้้อมูลภายในและการรกัษา ข้อมูลอันเปน็ความลบั ระบบการควบคมุและการตรวจสอบ
ภายใน การรบัและการให้ของขวญั ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด ทรพัย์สินทางปัญญา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร สทิธิและ
ความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อ พนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทัง้นี ้บรษิทัได้มกีารประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรบัทราบและยึดปฏิบตัอิย่างเคร่งครดัตัง้แต่การปฐมนเิทศเมือ่เริม่เข้าท�างาน 
รวมถึงส่งเสรมิให้มกีารปฏิบตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง โดยจะมกีารตดิตามผลการปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอผ่านหน่วยงานตรวจ
สอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

	 •	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่าการตัดสินใจใดๆ ในการด�าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่าน้ัน และควรหลีกเล่ียงการกระท�าท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการท่ีเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความ
สัมพันธ์ หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าท�าธุรกรรมต่างๆ ก�าหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือ
เก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณาต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มอี�านาจอนุมติัในธุรกรรมน้ันๆ รวมถึงในการท�ารายการให้พิจารณา
ถึงความเหมาะสมโดยใช้ราคา และเงื่อนไขเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก
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คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัเกีย่วกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
ท�าการนบัจากวันทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน รวมทัง้ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิารหรอื หน่วยงานท่ีได้รบัทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลู
ภายในแก่บคุคลภายนอกหรอืบคุคลทีไ่ม่มหีน้าท่ีเก่ียวข้อง และซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิจะเผยแพร่
ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น�าข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ 

	 •	 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานท่ีมี
ประสทิธิภาพ ทัง้น้ี ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วยลดความเสีย่งทางธุรกิจช่วย
ให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้อง
คุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้ร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้
บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังน้ันบริษัทจึงได้ก�าหนดภาระ
หน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการ
ใช้สนิทรพัย์ของบรษิทัให้เกิดประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกัน เพ่ือให้เกิด
การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง เหมาะสม

คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสมและความม ีประสทิธิภาพ
ของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมท้ังได้จัดท�าและทบทวนระบบการควบคุม ท้ังด้านการ ด�าเนินงาน การรายงาน
ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความ
ส�าคญักับสญัญาณเตอืนภัยล่วงหน้าและรายการท่ีผดิปกต ิทัง้น้ี บรษิทัได้ว่าจ้างนางสาว จณิห์นิภาห์ พลอยแสนรกั ซึง่มคีวามสามารถ
และประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทั ท�าหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าบรษิทั
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าท่ีตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอ
ย่างสม�่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ความมั่นใจว่า
ระบบที่วางไว้สามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 •	 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัในด้านการบรหิารความเสีย่ง และเป็นผูร้บัผดิชอบก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งในภาพ
รวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเส่ียงขององค์กร เพ่ือจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ี สามารถยอมรับได้ โดยได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้ 
โดยมีหลักการก�าหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก�าหนดแล้ว บริษัท
จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมกับเปิดเผยเพื่อ
ส่งเสรมิและกระตุน้ให้ทกุคนสร้างวัฒนธรรมการท�างานท่ีตระหนกัถึงความส�าคญัของความเสีย่ง ท�าความเข้าใจสาเหตขุองความเสีย่ง
และด�าเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการด�าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือเพ่ือ
ช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนและ
ในทางกลับกันการด�าเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่
จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

	 •	 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทาน
รายงานทางการเงนิ และดแูลให้มกีารจดัท�ารายงานทางการเงนิอย่างมคีณุภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานทางบญัชท่ีีเป็นท่ียอมรบัโดย
ทัว่ไป มกีารเปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมฝ่ีายบญัชแีละ/หรอื ผูส้อบบญัชมีาประชมุร่วมกัน และน�า
เสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวม
ทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการ
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เงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้
สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ ท้ังข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ด�าเนินการบนพ้ืนฐานของข้อเท็จ
จริงอย่างครบถ้วนและสม�่าเสมอ

	 •	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมกีารก�าหนดนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมนิผลการท�างานของคณะกรรมการท้ังคณะส�าหรบัการปฏิบติังาน
ในแต่ละปี โดยการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อหลัก คือ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�าหน้าท่ีของ
กรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยจะมีการให้ข้อมูลเพื่อเป็นราย
ละเอียดเพ่ิมเติมต่อกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่ละหัวข้อย่อย ซึ่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจะมีการทบทวน
เพ่ือความเหมาะสมในแต่ละปี และจะน�าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพงานของคณะกรรมการบริษัท โดย
ในปี 2559 คณะกรรมการได้ประเมินผลการท�างานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลเพิ่มขึ้นมา เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของ
แต่ละบุคคล ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมและรายบุคคล เห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่จัดท�าได้ดีเย่ียม
และเหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.52 และ ร้อยละ 97.12 ตามล�าดับ ส�าหรับผลการประเมินผล
การท�างานของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.42 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเช่นกัน

	 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการก�าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุก 3 เดือน โดยก�าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และอาจมี
การประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระท่ีชัดเจน น�าส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วันก่อนการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จ�าเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากน้ี บรษิทัได้จดัท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันก�าหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ และมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหรือเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของการประชุมทั้งปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นในวาระการประชุมอย่างเต็มที่

ในการพิจารณาเรือ่งต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง ความคดิเห็น
ได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติม
ในฐานะผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือให้สามารถน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี ในการลงมติในท่ี
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้ถือมตขิองเสยีงข้างมากโดยจะต้องมกีรรมการอยู่ลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด 
โดยให้กรรมการคนหน่ึงมเีสยีงหนึง่เสยีง ส�าหรบักรรมการท่ีมส่ีวนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชมุและ/หรอืไม่ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส�าคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ หรือกรรมการ
ตรวจสอบมข้ีอสงสยัใดๆ กรรมการอืน่ๆ และฝ่ายบรหิารของบรษิทัต้องด�าเนนิการตอบข้อสงสยัดงักล่าวอย่าง รวดเรว็และครบถ้วนเท่า
ที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม 
หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้เลขานกุารบรษิทัได้เข้าร่วมการประชมุด้วย โดยเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชมุและ
จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประชุม และให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูก
ต้อง โดยจะเสนอให้ทีป่ระชมุรบัรองในการประชมุครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผูจ้ดัเก็บข้อมลูหรอืเอกสารเก่ียวกับการประชมุต่างๆ เพ่ือสะดวก
ในการสบืค้นอ้างองิ โดยปกตคิณะกรรมการบรษิทัจะเข้าร่วมการประชมุทุกคนทกุครัง้ ยกเว้นแต่มเีหตจุ�าเป็นซึง่จะแจ้งเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตามความ
จ�าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมระหว่าง
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเมือ่วันที ่15 ธันวาคม 2559 และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารทราบถึงผลการประชมุแล้ว ท้ังนีก้ารเข้า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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ปี 2559

คณะ
กรรมกำร
บริษัท
(8 ครั้ง)

คณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ
(5 ครั้ง)

คณะ
กรรมกำร
บริหำร
(6 ครั้ง)

คณะ
กรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง
(4 ครั้ง)

คณะ
กรรมกำร 

สรรหำและ
พิจำรณำค่ำ
ตอบแทน
(2 ครั้ง)

คณะ
กรรมกำร
ก�ำกับดูแล

กิจกำร
(1 ครั้ง)

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 8/8

2. นายกิตติ ชีวะเกตุ 8/8 6/6

3. นายชัชพล ประสพโชค 8/8 6/6 4/4

4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 8/8 6/6 1/1

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 8/8 5/5 4/4 2/2 1/1

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 8/8 5/5 4/4 2/2

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

	 ค่าตอบแทน

บรษิทัมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบรษิทั เปรยีบ
เทยีบกบัธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดยีวกันและสภาวการณ์เศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของกรรมการ และ
ผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส 

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนปรากฏในเรื่องค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

บริษัทใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตรา
ที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิด
ชอบเพ่ิมขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมที่เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมมากขึ้น โดยจะพิจารณา
ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ผลการด�าเนินงานของบริษัท ตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบ และ
ผลงานของผู้บริหารแต่ละคน ส�าหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารน้ัน บริษัทจัดให้มีการประเมินผล
งานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือใช้เป็นข้อมลูส�าหรบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการ
พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนา และการให้ความรู้แก่กรรมการ 
และ ผู้บริหาร เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการ
ใหม่ บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�าลักษณะ
ธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่โดยประธานกรรมการ หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย
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ในปี 2559 บริษัทได้มีการพัฒนากรรมการและผู้บริหารในหลักสูตรต่างๆ สรุปได้ดังนี้

กรรมกำร/ผู้บริหำร วันที่อบรม/สัมมนำ หลักสูตร (ผู้จัดอบรม/สัมมนำ)

นายกิตติ ชีวะเกตุ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5–12 ต.ค. 2559 การศึกษาดูงานนวัตกรรมด้านพลังงาน RENEXPO 2016 และ
เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจากขยะ ที่ประเทศเยอรมนี 
(สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม)

28–29 พฤศจิกายน 2559 Business Continuity Plan: BCP 
(บริษัท อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จ�ากัด)

นายชัชพล ประสพโชค
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

22 ก.ค. 2559 EDP Conference 2016: Building Regional Leaders (สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย)

15-16 ก.ย. 2559 Asean M&A 2016: Legal, Tax & Business Strategies for 
Successful Cross - Border Acquisition (Asia Business Con-
nect)

24-28 พ.ย. 2559 Executive Seminar on the Management of the Expiring 
Petroleum Concessions (Technical Petroleum Training 
Institute)

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการเงินและบัญชี

22 ก.ค. 2559 EDP Conference 2016: Building Regional Leaders (สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย)

26 ส.ค. – 30 พ.ย. 2559 
(118 ชั่วโมง) 

Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7 
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ)

ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ใน
อนาคต (สภาวิชาชีพบัญชี)

นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์
ผู้บริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายขายและการตลาด

27 ก.พ. 2559 Advanced Risk Management – การบริหารความเสี่ยงขั้นสูง 
(บริษัท อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จ�ากัด)

28–29 พฤศจิกายน 2559 Business Continuity Plan: BCP 
(บริษัท อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จ�ากัด)

นายชัยยศ ชุณห์วิจิตรา
ผู้บริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ

17-18 ต.ค. 2559 Capital Expenditure – การวิเคราะห์งบประมาณการลงทุนเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน รุ่น 1/2559 (TMA)

	 •	 การกำากับดูแลการการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ากับดูแลที่ท�าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ 
และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลท่ีจะเป็นตัวแทนของบริษัท เพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม
ถึงอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ท้ังนี้ หากเป็นการก�าหนดนโยบายท่ีส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จะต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัก่อนการเสนออนุมติัต่อคณะกรรมการของบรษิทั
ย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การด�าเนินงานของบริษัท
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	 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน รวมท้ังเพ่ือหลกีเลีย่งข้อครหาเก่ียวกับความเหมาะสมของการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบคุคลภายใน บรษิทัจงึได้ออกระเบยีบ
ปฏิบัติ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

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

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในหน่วยงานทีไ่ด้รบัข้อมลูภายในของบรษิทัต้องไม่ใช้ข้อมลูดงักล่าวก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน 
และจะต้องไม่ท�าการซือ้ขาย โอนหรอืรบัโอน หลักทรพัย์ของบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงนิรายไตรมาสและ
งบการเงินประจ�าปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน 

ทัง้น้ี ข้อก�าหนดดงักล่าวได้รวมความถึงคูส่มรสและบตุรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัด้วย 
หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�าหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

	 •	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่ บรษิทั สอบบญัช ีดี ไอ เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด ซึง่เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทและของบริษัทย่อย ส�าหรับรอบปีบัญชี 2559 เป็นเงินรวม 2,551,110 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการสอบบัญชี 2559

ค่าสอบบัญชีบริษัท 1,380,000

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 1,100,000

ค่าบริการอื่นๆ* 71,110

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2,551,110

  * ค่าบริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

	 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท 5 ท่าน) จ�านวนท้ังส้ิน 120 คน ซึ่งเป็นพนักงานประจ�า
ทั้งหมด โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน จำานวนพนักงาน

ขายและการตลาด (Sales & Marketing) 15

พัฒนาธุรกิจ (Business Development) 4

บริหารคุณภาพและความเสี่ยง และ วิศวกร (Quality&Risk / Engineer) 4

บริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management) 7

บัญชี (Accounting) 8

การเงิน และ ตรวจสอบภายใน (Finance & Internal Audit) 6

วางแผนการเงิน (Finance Planning) 1

จัดซื้อ (Procurement) 4

บริหารทั่วไปและเลขานุการ (Administration & Executive Secretary) 13

ทรัพยากรบุคคล 3

Corporate Affairs 2

โรงงาน CBG 16

โรงงาน PPP 37
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	 •	 ค่าตอบแทนพนักงาน	

ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงิน 66.86 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่านายหน้า ค่า
พาหนะ เงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม และอื่นๆ

	 •	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ และเมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว 

	 •	 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บรษิทัมนีโยบายพัฒนาบคุลากรทกุระดบัอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือเสรมิสร้างความรูค้วามสามารถอนัจะท�าให้เกิดประโยชน์แก่บรษิทัใน
การทีจ่ะมบีคุลากรทีม่ปีระสทิธิภาพ ทีจ่ะสามารถสร้างผลงานให้กับบรษิทั โดยมแีผนการฝึกอบรมประจ�าปีท้ังภายในและภายนอกเพ่ือ
เสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ส�าหรับรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรปี 2559 ปรากฏอยู่ใน “รายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2559” (Sustainable Development Report 2016)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนในการท�ากิจกรรมร่วมกันในหมู่พนักงาน

- โครงการกิจกรรมแบดมินตัน โยคะ ปิงปอง เปตอง ฟุตซอล หลังเลิกงาน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มด้วย

- โครงการส่งเสริมการท�างานเป็นทีม โดยมีกิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน เช่น 
กิจกรรม WE’R UAC กิจกรรมกฬีาและฉลองวันปีใหม่ เพ่ือสร้างความสามคัคแีละความสมัพันธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหว่าง
ผู้บริหารและกลุ่มพนักงานด้วยกัน

- กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้พนักงานโดยการนวดเพ่ือการบ�าบดั เพ่ือลดความเสีย่งให้กับพนักงานในการเกดิ
อาการ Office Syndrome เนื่องจากการนั่งท�างานเป็นเวลานาน

- กจิกรรมรดน�า้ด�าหวัวนัสงกรานต์ บริษัท จัดให้มีประเพณรีดน�้าด�าหวัในวนัสงกรานต์ทุกปี เพือ่สร้างความสัมพนัธ์อัน
ดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

- กิจกรรม CEO พบพนกังานใหม่ บรษิทัจดัให้ CEO ได้พบปะกับพนกังานท่ีเพ่ิงเข้ามาท�างานใหม่ ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความ
รู้สึกที่ดีให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ และให้ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้บริหารที่ได้ให้ความส�าคัญกับพนักงาน

- กิจกรรม CEO พบพนักงาน บริษัทจัดให้ CEO ได้พบปะกับพนักงานแต่ละฝ่ายงาน โดยการร่วมรับประทานอาหาร
เพ่ือสือ่สารและแลกเปลีย่นความเห็น เพ่ือสร้างช่องทางการสือ่สารและความสมัพันธ์ทีใ่กล้ชดิระหว่างผูบ้รหิารระดบั
สูงกับพนักงานทุกระดับ แสดงถึงความเอาใจใส่ในทรัพยากรบุคคลขององค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) มุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการท่ี

ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือน�าไปสู่การ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป 

เพ่ือให้การด�าเนนิกิจการขององค์กรด้านความย่ังยืนประสบความส�าเรจ็ มมีาตรฐาน มกีารด�าเนินการอย่างจรงิจงั เป็นรปูธรรมและเกิด
ความมัน่ใจว่าการด�าเนนิการต่างๆ เป็นไปตามแผน สอดคล้องกับวสิยัทศัน์และพันธกิจองค์กรท่ีก�าหนดไว้ สร้างความมัน่ใจแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทกุฝ่าย บรษิทั ได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนขึน้ มกีารแต่งต้ังคณะท�างานด้านความย่ังยืนเพ่ือขับเคล่ือน ก�ากบัดูแลงานด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย ส�าหรับรายละเอียดได้แสดงไว้ใน รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2559
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลและกิจกำร
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์

1.  นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ •  นางสาวชวษิศา ชวีะเกต ุเป็นบตุรของนายกิตต ิชวีะเกต ุด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการ
บรหิาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารของบรษิทั และเป็นกรรมการผู้มอี�านาจลงนามผกูพัน
บริษัท อีกทั้งเป็นถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 48.29 ของจ�านวนหุ้นทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบรษิทั นางสาวชวิษศา ชวีะเกตุ 
ถือหุ้นในบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 3.74 ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด (เดิม
ชื่อบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด)
(“UAC UTILITIES”) 

•  UAC UTILITIES เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.994 ของทุนช�าระ
แล้วของ UAC UTILITIES (ผูบ้รหิารของบรษิทั ได้แก่ นายกิตติ ชวีะเกต ุนายชชัพล ประสพ
โชค และ นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.006) UAC UTILITIES มี
กรรมการร่วมกับบรษิทั คอื นายกิตต ิชวีะเกต ุนางสาวนลิรตัน์ จารมุโนภาส และนายชชัพล 
ประสพโชค

3. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที 
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
(“UAC&TPT”)

•  UAC&TPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.0099 ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ UAC&TPT (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นางสาวนิลรัตน์ จารุ
มโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0001) และ UAC&TPT มี
กรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัช
พล ประสพโชค

4. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
(“UAC ENERGY”)

•  UAC ENERGY เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995 ของจ�านวน
หุ้นที่ช�าระแล้วทั้งหมดของ UAC ENERGY (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกตุ 
นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0005) 
และ UAC ENERGY มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุ
มโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค

5. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาว
เวอร์ จ�ากัด
(“SERP”)

•  SERP เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9976 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระ
แล้วทัง้หมดของ SERP (ผูบ้รหิารของบรษิทั ได้แก่ นางสาวนลิรตัน์ จารมุโนภาส และ นาย
ชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0024) และ SERP มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ 
นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค

6. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ 
แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด
(“UAPC”)

•  UAPC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9998 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระ
แล้วท้ังหมดของ UAPC (ผูบ้รหิารของบรษิทั ได้แก่ นายกิตต ิชวีะเกต ุนางสาวนลิรตัน์ จารุ
มโนภาส และ นายชชัพล ประสพโชค ถอืหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0002) และ UAPC มกีรรมการ
ร่วมกับบรษิทั คอื นายกิตต ิชวีะเกต ุนางสาวนลิรตัน์ จารมุโนภาส และ นายชชัพล ประสพ
โชค 

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

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

8. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด •  เซบก๊ิาซ ยูเอซ ีเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั โดยบรษิทัถือหุ้นผ่าน บรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ากัด 
ร้อยละ 49.00 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของเซบก๊ิาซ ยูเอซ ีและ เซบก๊ิาซ ยูเอ
ซี มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค

•  หมายเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995
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บุคคลและกิจกำร
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์

9 บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

•  เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ากัด ร้อยละ 25.00 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของเอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี โดย
บริษัทได้ส่ง นางอารีย์ พลีขันธ์ ร่วมเป็นกรรมการของบริษัท

•  หมายเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995

10 บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ากัด •  พีพีดบับลวิอ ีเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั โดยบรษิทัถือหุ้นผ่าน บรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ากัด 
ร้อยละ 50.00 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของพีพีดับบลิวอี และ มีกรรมการ
ร่วมกับบริษัท คือ นากิตติ ชีวะเกตุ และ นายชัชพล ประสพโชค

•  หมายเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995

11.  บริษัท ทีพีที เทพประทานพร 
จ�ากัด

•  กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน โดยนายเฮง ทองแท่งไทย นายปรชัญา ทองแท่งไทย และ นายอรรณพ 
กลิ่นทอง เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจในบริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ�ากัด และ UAC&TPT 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

•  นายเฮง ทองแท่งไทย ถอืหุน้ในบรษิทั ทีพีที เทพประทานพร จ�ากัด ร้อยละ 40 ท้ังนี ้บรษิทั ที
พีท ีเทพประทานพร จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใน UAC&TPT โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UAC&TPT

12. บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์
เชียล จ�ากัด (“K&N”)

•  บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยนางนิรมล ชีวะเกตุ ภรรยาของนายกิตติ ชีวะเกตุ เป็นกรรมการผู้มี
อ�านาจใน K&N

•  นางนิรมล ชีวะเกตุ ถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 35
•  นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส (น้องสาวของนางนิรมล ชีวะเกตุ) กรรมการ ผู้บริหาร และ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 10

13. บริษัท พีพีเจ จ�ากัด
(เดิมชื่อ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็น
เนอร์ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี จ�ากัด)

•  บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดย นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ และ นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ เป็นบุตรของ
นายกิตติ ชีวะเกตุ และเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจใน พีพีเจ

•  นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ และ นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ ถือหุ้นใน พีพีเจ ร้อยละ 49.50 และ 
49.50 ตามล�าดับ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกัน

2559

 1. นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ ยอดคงค้ำง
ค่าเช่าคลังสินค้าค้างจ่าย

ค่ำเช่ำคลังสินค้ำ : บริษัทจ่ายค่า
เช่าคลงัสนิค้าเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บสาร
เคม ีและอปุกรณ์เพ่ือรอการขาย และ
ส่งมอบให้แก่ลกูค้า พ้ืนทีเ่ช่า 2,200 
ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 
ธันวาคม 2559 อตัราค่าเช่า ตาราง
เมตรละ 60 บาทต่อเดือน หรือคิด
เป็นค่าเช่าจ�านวน 132,000 บาท
ต่อเดือน (บริษัทรับผิดชอบในการ
เสียภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่ายร้อย
ละ 5 ของค่าเช่าแต่ละเดอืน คดิเป็น
ค่าเช่ารวมภาษเีงนิได้หกั ณ ท่ีจ่าย 
เท่ากับ 138,947.37 บาทต่อเดอืน) 

-

1.67

บริษัทมีความจ�าเป็นในการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บสินค้า เน่ืองจากการ
ขยายตัวของธุรกิจ โดยการท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข และ
ข้อตกลง ตามปกติโดยทั่วไป 
คณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ว่า การท�ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผล และมีอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกัน

2559

2. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ 
จ�ากัด (UAC UTILITIES) 
(เดิมชื่อ บริษัท ยูเอซี ไฮ
โดรเท็ค จ�ากัด )

 ลงทุนในอุตสาหกรรม
ด้านพลังงานทดแทนและ
สาธาณูปโภค

เงินลงทุนในบริษัท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบี้ยรับ

6.67

20.00
0.05

0.05

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100.00%
บรษิทัให้เงินกู้ยืมระยะสัน้เพ่ือใช้ลงทุนในโครงการด้านพลงังานทดแทน 
โดยมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม

3. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที 
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

 ประกอบธุรกิจโรงงาน
ผลิตก๊าซชีวภาพ

เงินลงทุนในบริษัท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น :
ดอกเบี้ยค้างรับ 
ลูกหนี้อื่น
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้อืน่ –รายได้ค่าบรหิารกิจการ
รายได้-ดอกเบี้ยรับ 

49.81

86.50
4.16
1.15

0.30
3.39

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 50.0099%
บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ โดยมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม
บรษิทัให้บรกิารด้านบรหิารกิจการ รวมถึงการให้บรกิารด้านอืน่ ๆ  เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดยคิด
อตัราค่าบรหิารจากจ�านวนบคุคลากรและสดัส่วนเวลาทีใ่ช้ในการท�างาน
ของ UAC &TPT และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร 
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับบริษัทย่อย และ
อัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม 

4. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ากัด

 ลงทุนโครงการด้าน
พลังงาน

เงินลงทุนในบริษัท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
ดอกเบี้ยค้างรับ 
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย
รายได้อืน่ –รายได้ค่าบรหิารกิจการ
รายได้-ดอกเบี้ยรับ

95.00

106.00
3.73
0.06
11.65

18.34
0.36
5.24

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100.00%
บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้ลงทุนในโครงการด้านพลังงาน โดยมี
การเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม
บรษิทัให้บรกิารด้านบรหิารกิจการ รวมถึงการให้บรกิารด้านอืน่ ๆ  เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดยคิด
อตัราค่าบรหิารจากจ�านวนบคุคลากรและสดัส่วนเวลาทีใ่ช้ในการท�างาน
ของ UAC &TPT และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร 
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับบริษัทย่อย และ
อัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม

5. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี 
รูฟ พาวเวอร์ จ�ากัด

 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์

เงินลงทุนในบริษัท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
ดอกเบี้ยค้างรับ 
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้อืน่ –รายได้ค่าบรหิารกิจการ
รายได้-ดอกเบี้ยรับ

-

5.00
0.02

0.24
0.22

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม
บรษิทัให้บรกิารด้านบรหิารกิจการ รวมถึงการให้บรกิารด้านอืน่ ๆ  เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดยคิด
อตัราค่าบรหิารจากจ�านวนบคุคลากรและสดัส่วนเวลาทีใ่ช้ในการท�างาน
ของ UAC &TPT และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร 
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับบริษัทย่อย และ
อัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกัน
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6. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ 
โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ 
จ�ากัด

 ผลิตและจ�าหน่ายลา
เท็กซ์อีมัลชั่นและลาเท็กซ์
โพลิเมอร์

เงินลงทุนในบริษัท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เจ้าหนี้การค้า
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้อืน่ –รายได้ค่าบรหิารกิจการ
รายได้-ดอกเบี้ยรับ
ซือ้สนิค้า : บรษิทัซือ้สนิค้าเพ่ือด�าเนนิ
การตามธุรกิจปกตแิละเป็นการซือ้
ตามราคาตลาด

180.00

0.02

0.60
0.08
0.02

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100.00%
บรษิทัให้บรกิารด้านบรหิารกิจการ รวมถึงการให้บรกิารด้านอืน่ ๆ  เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดยคิด
อตัราค่าบรหิารจากจ�านวนบคุคลากรและสดัส่วนเวลาทีใ่ช้ในการท�างาน
ของ UAC &TPT และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ 
การท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขทางการค้า
โดยทั่วไป โดยที่ราคาซื้อสินค้าเป็นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร 
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับบริษัทย่อย และ
อัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม

7. บริษัท บางจากไบโอฟู
เอล จ�ากัด 

  ประกอบธุรกิจผลิต 
จ�าหน่าย ไบโอดีเซล

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย 
ซื้อสินค้า : บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์กลี
เซอรีน เพ่ือส่งออกไปจ�าหน่ายใน
ต่างประเทศ โดยการซื้อสินค้าดัง
กล่าว เป็นการด�าเนนิการตามธุรกิจ
ปกตแิละเป็นการซือ้ตามราคาตลาด

1.38
4.64

2.40
22.25

การท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขทางการค้า
โดยทั่วไป โดยที่ราคาซื้อสินค้าเป็นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการซื้อ
สนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยปกตท่ัิวไปของบรษิทั และ
มีความสมเหตุสมผล

8. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี 
จ�ากัด

 ออกแบบ รับเหมา 
ก่อสร้าง โครงการด้าน
พลังงาน

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สนิทรพัย์ถาวร
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้อืน่ : บรษิทัมรีายได้ค่าบรหิาร
กิจการ และค่าบริการอื่นๆ เช่นค่า
ไฟฟ้า,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าท�าความ
สะอาด, ฯลฯ ตามสัญญา 
สินทรัพย์ถาวร-เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

0.99

0.89

0.24

บรษิทัให้บรกิารด้านบรหิารกิจการ รวมถึงการให้บรกิารด้านอืน่ ๆ  เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดยคิด
อตัราค่าบรหิารจากจ�านวนบคุคลากรและสดัส่วนเวลาทีใ่ช้ในการท�างาน
ของ UAC &TPT และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร 
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับบริษัทย่อย และ
อัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม 

การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
เงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เป็นรายการ
ทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล

9. บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

 ออกแบบ รับเหมา 
ก่อสร้าง โครงการด้าน
พลังงาน

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้อืน่ : บรษิทัมรีายได้ค่าบรหิาร
กิจการ และค่าบริการอื่นๆ เช่นค่า
ไฟฟ้า,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าท�าความ
สะอาด, ฯลฯ ตามสัญญา 

0.14
บรษิทัให้บรกิารด้านบรหิารกิจการ รวมถึงการให้บรกิารด้านอืน่ ๆ  เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดยคิด
อตัราค่าบรหิารจากจ�านวนบคุคลากรและสดัส่วนเวลาทีใ่ช้ในการท�างาน
ของ UAC &TPT และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร 
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับบริษัทย่อย และ
อัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกัน
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10. บจก. เค แอนด์ เอ็น คอม
เมอร์เชียล (K&N)  
ประกอบธุรกิจจ�าหน่าย
ปลีกผ้าและตัดเย็บ
ยูนิฟอร์ม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : บริษัท
ซื้อชุดยูนิฟอร์มของ K&N เพ่ือใช้
ในกิจการ โดยมีการเทียบเคียงกับ
ราคาตลาด 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติ : บรษิทัซือ้ชดุ
ยูนิฟอร์มของ K&N เพ่ือใช้ในกิจการ 
โดยมกีารเทยีบเคยีงกับราคาตลาด

0.10

0.23

การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
เงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เป็นรายการ
ทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล

11. บจก. พีพีเจ
 ประกอบธุรกิจโรงแรม

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เจ้าหนี้อื่น
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร : ค่าห้องพัก 
ดยมีการเทียบเคียงกับราคาตลาด

0.02

0.27

การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
เงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เป็นรายการ
ทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล

 
		 	 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 บริษัทมีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความโปร่งใส 
เที่ยงธรรม และเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นของการเข้า
ท�ารายการ ความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาจากเงือ่นไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการ
ค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ
ในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิัทจะให้บคุคลทีม่คีวามรูค้วามช�านาญพเิศษ เชน่ ผูส้อบบญัช ีผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ 
ส�านักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท ท�าการประเมินและให้ความเห็นเพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนีม้กีารก�าหนดมาตรการไม่ให้ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนุมตัริายการท่ีตนเองมส่ีวนได้เสยี
ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบรษิทัจะต้องดูแลให้บรษิทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกัน รวมท้ังการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 

		 	 นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน
  บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการท�ารายการระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง เช่น รายการซื้อขายสินค้า และรายการเช่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็น

รายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดข้ึนอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ
หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท รายการระหว่างกันดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจ�าเป็นและเพ่ือประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยมีการก�าหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดท่ีเหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะพิจารณาตรวจสอบ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลต่อรายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่
เกิดขึ้นทุกไตรมาส 
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ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
บรษิทัประกอบธุรกิจน�าเข้า จ�าหน่าย สารเคมแีละอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรง

กลัน่น�า้มนั โรงงานปิโตรเคม ีโรงงานผลติน�า้มนัหล่อลืน่  โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอตุสาหกรรมเคมภัีณฑ์โรงไฟฟ้าการจ�าหน่าย
ให้บรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ระบบสาธารณูปโภค  การให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษาและให้ค�าแนะน�าด้านการตลาดการลงทนุโครงการด้านพลงังาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกเป็นต้น  และในส่วนของบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 1) รับจ้างผลิตน�า้ประปา เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม และใช้
ในการบรโิภค รวมท้ังจ�าหน่ายและตดิตัง้วสัดอุปุกรณ์ท่ีเกีย่วข้อง  2) ผลติและจ�าหน่ายก๊าซชวีภาพเพ่ือใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าการขนส่ง
คมนาคมและอตุสาหกรรมทัว่ไป  (ยังไม่มรีายได้) 3) ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังานทดแทน และ 4) ผลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชั่นและลาเท็กซ์โพลิเมอร์(บริษัทซื้อและได้รับโอนกิจการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)

งบการเงินรวม ในปี 2559 รายได้ประมาณร้อยละ 43.11  ของรายได้รวมมาจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy and Petroleum 
รองมาเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชั่นและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 24.59 
,ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพลังงาน และ อุตสาหกรรม (Industrial)  มีสัดส่วนร้อยละ 11.70 และ 11.47 ตามล�าดับ ส�าหรับรายได้จากให้บริการ  
,ผลติภัณฑ์อืน่    ซึง่มสีดัส่วนการขายใกล้เคยีงกันทีร้่อยละ  2.39 -2.64 ของรายได้รวม รายได้อืน่ๆ ร้อยละ 1.84 การรบัรูร้ายได้จากส่วนแบ่ง
ผลก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นร้อยละ 2.26 ของรายได้รวม  

ส�าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 บริษัทมีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี จ�านวน 7.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558  ร้อยละ 91.67  
สาเหตุมาจากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการลดลงเป็น ร้อยละ 19.52 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้อื่นๆ ลดลงร้อยละ 28.18  
อีกทั้งบริษัท ยังมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.07 เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ ท่ี
ท�าให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นมาจากค่าปรับตามสัญญา ,การตั้งประมาณการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร และดอกเบี้ยการกู้ยืมเพื่อการลงทุน

งบการเงินรวมปี 2559 บริษัทมีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี จ�านวน 24.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เป็นร้อยละ 73.72  เนื่องจาก
บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการลดลงร้อยละ 8.42 , ก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.73  เมื่อเทียบกับปีก่อน  ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารและต้นทุนทางการเงิน ปี 2558 และ 2559 เป็นร้อยละ 17.21 และ 23.91 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�าดับ 

	 ผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ

	 รายได้จากการขาย	 		 	 	 	 	 	 	
                                                                                              (หน่วย:ล้านบาท)

 2557 2558 2559

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและปิโตรเลียม 
    (Energy and Petroleum)

      675.09         898.91       595.42 

2.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)       178.31         149.56       158.46 

3.  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 1/         45.85          34.72         33.03 

4.  การให้บริการ 2/         65.09          51.53         36.51 

6.  ด้านพลังงาน (Energy)         18.73          52.83      132.29 

7.  รายได้อื่น 3/        21.17         23.53        30.75 

8.  รายได้เงินปันผลรับ        86.98         81.96        45.01 

รวมรำยได้ทั้งสิ้น    1,091.22     1,293.04    1,031.47 

หมายเหตุ :
1/ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการส่งออกสินค้าประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ
2/ รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง รวมถึงการบริการปรึกษาต่างๆ
3/ รายได้อืน่ ได้แก่ ค่านายหน้าขายสนิค้าและบรกิาร ดอกเบีย้รบั ก�าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น ก�าไรจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ และอืน่ๆ
 

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
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 ในปี 2559 บรษิทัมรีายได้รวม มจี�านวน 1,031.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 261.57 ล้านบาท อนัเนือ่งจากการการ
ลดลงในส่วนของยอดขาย ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy and Petroleum ลดลงจ�านวน 303.49 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของสาร
เร่งปฏิกิรยิาและเคมภีณัฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม  ส�าหรบัธุรกิจการให้บรกิาร และกลุม่ผลติภัณฑ์อืน่ ลดลง จ�านวน 
15.02  และ 1.69  ล้านบาทตามล�าดบั ในขณะท่ีผลติภณัฑ์ด้านพลงังาน ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมเพ่ิมขึน้เป็นจ�านวน 79.46 
และ 8.90 ล้านบาทตามล�าดับ โดยธุรกิจด้านพลังงานที่เพ่ิมข้ึนรวม 79.46 ล้านบาท ประกอบด้วย โรงงานผลิตก๊าชชีวภาพเพ่ือ
จ�าหน่ายไฟฟ้าเริ่มรับรู้รายได้ปี 2559 และ  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การรับรู้รายได้รวมของโรงงานทั้งสองแห่ง เพ่ิมขึ้น
เป็นจ�านวน 81.50 ล้านบาท ทั้งนี้โรงงานทั้งสองแห่ง ยังผลิตไม่เต็มก�าลังการผลิต และส�าหรับโรงงานผลิตก๊าชชีวภาพอัดมีรายได้
ลดลง 2.04 ล้านบาท

ในปี 2559 ส่วนของรายได้อืน่ -รายได้เงินปันผลรบั ลดลง จาก ปี 2558 จ�านวนเงนิ 36.95 ล้านบาท ในขณะทีร่ายได้อืน่ๆ เพ่ิม
ขึ้นจากปีก่อนเป็นจ�านวน 7.22 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้รวมของกิจการในปี 2559 มีจ�านวน 1,031.47  ล้านบาท ซึ่งลดลง จากปี 
2558  เป็นจ�านวน 261.57  ล้านบาท

	 ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายปี 2558-2559 มีจ�านวน 1,006.75 ล้านบาท และ 794.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.77  และ 83.12  ของรายได้จาก
การขายและบริการ ตามล�าดับ สัดส่วนต้นทุนขายเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของยอดขายในช่วงดังกล่าว   ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นในปี 2559 
เท่ากับร้อยละ 16.88 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีเท่ากับร้อยละ 15.23

	 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมของบรษิทัในปี 2558-2559 มจี�านวน 197.64 ล้านบาท และ 239.27 ล้านบาทคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายและ
บริการเท่ากับร้อยละ 16.64 และ 25.04 ตามล�าดับ 

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2558-2559 จ�านวน 40.86 ล้านบาท และ 48.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.44 และ 5.05  ของ
รายได้จากการขายและบริการตามล�าดับ                                                                   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2558-2559 มีจ�านวน 124.21 ล้านบาท และ 148.31 ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.46 และ 
15.52  ของรายได้จาการขายและบรกิารตามล�าดบั  โดยมสีดัส่วน การเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 19.40  ส�าหรบัค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
ในปี 2559 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนบริหารส�านักงาน  ค่าใช้จ่ายผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายกรรมการอิสระ จ�านวน 91.93 ล้านบาท  โดยมี
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังาน การตัง้ส�ารองหน้ีและค่าเผือ่สนิค้าเสือ่มสภาพ เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังมค่ีาใช้จ่าย
ในการบรหิารของโรงงานท้ังสามแห่งมจี�านวน 56.38 ล้านบาท ซึง่โรงงานแห่งหนึง่มผีลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ ท่ีมสัีดส่วนเป็น
ร้อย 25.52 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 

ต้นทุนทางการเงินส�าหรับปี 2558-2559 มีจ�านวน 32.56 ล้านบาท และ 42.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.74 และ 4.46  
ของรายได้จากการขายและบรกิาร ตามล�าดบั โดยต้นทุนทางการเงนิทีเ่พ่ิมข้ึน 10.10 ล้านบาทน้ันเป็นต้นทุนจากการกู้ยืมเพ่ือการลงทุน และ
ทุนหมุนเวียนในกิจการ

	 กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

บรษิทัมกี�าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ในปี 2558-2559 เท่ากับ 121.23 ล้านบาท และ 40.51 ล้านบาท ลดลงเป็นจ�านวน 
80.72 ล้านบาท 

	 กำาไรสุทธิสำาหรับปี

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2558-2559 มีจ�านวน 86.75 ล้านบาท และ 6.83  ล้านบาท  ลดลงจ�านวน 79.93 ล้านบาท โดยมีอัตราก�าไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ 7.31 และ ร้อยละ 0.71 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

ทั้งนี้บริษัท มี ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2558-2559 มีจ�านวน 86.75 ล้านบาทและ 7.22 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 79.53 ล้านบาท  

หากพิจารณาจากงบการเงนิรวมในปี 2558-2559 บรษิทัมกี�าไรสทุธิจ�านวน 94.00 ล้านบาท และ 24.40 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก�าไรสทุธิ
เท่ากับร้อยละ 6.50 และร้อยละ 1.84 ของรายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร ตามล�าดบัซึง่มผีลมาจากการด�าเนินงานบรษัทั และ บรษิทัย่อย

ทั้งนี้บริษัท มี ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2558-2559 มีจ�านวน 94.00 ล้านบาทและ 24.71 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 69.29 ล้านบาท  
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	 ส่วนแบ่งผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ในงบการเงินรวม)

ในปี 2558-2559 บรษิทัมส่ีวนแบ่งผลก�าไร(ขาดทนุ)รวม จากเงนิลงทุนในบรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัดและบรษิทัร่วมอืน่ๆ ซึง่บรษิทั
ได้รับรู้ผลก�าไร(ขาดทุน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจ�านวน 79.19 ล้านบาท และ 31.19 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งลดลงจ�านวน 48.00 ล้าน
บาท โดยส่วนใหญ่ เกิดจาก บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด ได้รับผลกระทบจากการปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน�้ามันดีเซล เพื่อลด
ราคาน�้ามันดังกล่าวลง

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน 2,087.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 จ�านวน 193.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.19 โดยมีสาเหตุดังนี้ 

• สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 146.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.94 ส่วนใหญ่มาจาก เงินให้กู้ยืมระยะสั้นให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้อง
กัน จ�านวน 152.50 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 83.96  ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 2.88  ล้านบาท  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 93.00 ล้านบาท  

•  ลูกหนี้การค้า

 
 

ณ 31 ธันวำคม 2558 ณ 31 ธันวำคม 2559

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

ลูกหนี้ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 79.91         70.79 122.17      60.54 

ลูกหนี้เกินก�าหนดช�าระ    

-  น้อยกว่า 3 เดือน 27.76         24.59 60.67      30.06 

-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 0.62           0.55 11.40         5.65 

-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1.37           1.21 6.19         3.07 

-  มากกว่า 12 เดือน 3.22           2.85 1.37         0.68 

 112.88      100.00 201.81    100.00 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ลกูหนีก้ารค้าจ�านวน 201.81 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558  จ�านวน 88.94 ล้านบาท โดยจะเป็นลกูหนี้
ที่ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ เป็นร้อยละ 60.54 ของลูกหนี้การค้ารวม และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ในปี 2558-2559  เท่ากับ 36.17 
วัน และ 59.41 วัน ตามล�าดับ 
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• สินค้าคงเหลือ

 
 

ณ 31 ธันวำคม 2558 ณ 31 ธันวำคม 2559

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

สินค้าส�าเร็จรูป 136.63         85.73 131.01      80.74 

วัตถุดิบ 0.00               -   0.27         0.16 

วัสดุสิ้นเปลือง 1.98           1.24 5.64         3.47 

สินค้าระหว่างทาง 21.55         13.52 27.23      16.78 

 160.16      100.49 164.13    101.16 

หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่า-    

              สินค้าส�าเร็จรูป -0.78 -        0.49 -1.87 -      1.16 

 สินค้าคงเหลือ 159.38      100.00 162.26    100.00 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินค้าคงเหลือมีจ�านวน 162.26  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 2.88 ล้านบาท  ซึ่งส่วนใหญ่ 
มาจากการการเพ่ิมข้ึนสินค้าระหว่างทางจ�านวน  5.68 ล้านบาท และวัสดุสิ้นเปลืองเพ่ิม 3.66 ล้านบาท ส่วนสินค้าส�าเร็จรูปลด
ลงจ�านวน 5.63 ล้านบาท  ทั้งนี้ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2558 – 2559 เท่ากับ 45.46 วัน และ 60.51 วัน ตามล�าดับ

การต้ังส�ารองค่าเผื่อสินค้าส�าเร็จรูปเสื่อมสภาพบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเม่ือสินค้าไม่หมุนเวียนเป็นเวลานาน และ
เมื่อน�าส่งสินค้าตรวจสอบสภาพ  / คุณสมบัติต่างๆ ไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด บริษัทก็จะท�าการตั้งส�ารองค่าเผ่ือ
สินค้าส�าเร็จรูปเสื่อมสภาพตามสินค้าคงเหลือ

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 46.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.36 ของสินทรัพย์รวม  ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นใน
ส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 26.67 ล้านบาท    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น  จ�านวน 6.05 ล้านบาท 
สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีเพ่ิมขึน้ 17.44 ล้านบาท และอืน่ๆ เพ่ิมขึน้  จ�านวน 2.58 ล้านบาทโดยมใีนส่วนของ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร ลดลง 6.00 ล้านบาท

• หนี้สินรวม ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�านวน 1,021.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน  
54.11  ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.59  ประกอบไปด้วยในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนลดลง 348.42 ล้านบาท  ใน
ขณะที่ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 402.53  ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการออกตราสารหนี้-หุ้นกู้ 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  มีจ�านวน 1,066.25 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
จ�านวน  138.97  ล้านบาท โดยในส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2559 ประกอบด้วยทนุหุน้สามญัท่ีช�าระแล้ว 333.80 ล้านบาท 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 587.17 ล้านบาท โดยในส่วนของก�าไรสะสมในปีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

   ก�าไรสะสมยกมา 175.92 ล้านบาท การรับรู้ในส่วนก�าไรเบ็ดเสร็จรวม 7.23 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล  66.76  
ล้านบาท และส�ารองตามกฎหมาย 0.34 ล้านบาท ส่งผลให้มีก�าไรสะสมปลายงวดท่ียังไม่ได้จัดสรรจ�านวน 116.04  
ล้านบาท และมีในส่วนก�าไรสะสมจัดสรรแล้วจ�านวน 29.24 ล้านบาท 

   ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มมีตอินุมตัจ่ิายเงนิปันผลท้ังสิน้ ในอตัราหุน้ละ 
0.05 บาท คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 33,380,265.05 บาท ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2560 ทั้งนี้การ
ให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก ต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติต่อไป
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สภาพคล่องกระแสเงินสด
         หน่วย : ล้านบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานได้มา (ใช้ไป) 38.20 69.17

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนได้มา (ใช้ไป) -228.99 -294.20

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มา (ใช้ไป) 97.67 274.57

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.12 -0.43

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) -93.00 49.11

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 113.25 64.13

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20.25 113.25

 ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 38.20 ล้านบาท มาจากผลก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน ก่อน
ภาษีเงินได้ จ�านวน  (2.15)  ล้านบาทปรับปรุงรายการ และการเปลี่ยนแปลงในส่วนสินทรัพย์ด�าเนินงานเช่น ส่วนของลูกหน้ีการค้าและลูก
หนี้อื่นเพิ่มขึ้น 92.39 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 3.97 ล้านบาท และหนี้สินด�าเนินงาน เช่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 61.37  
ล้านบาท ท้ังน้ีบริษัทมีเงินสดจ่าย ดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ จ�านวน 35.38 ล้านบาท ท�าให้บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด�าเนิน
งานจ�านวนเงิน 38.20 ล้านบาท

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จ�านวน 228.99 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเงนิสดใช้ไปในการให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง
กัน จ�านวน 152.50 ล้านบาท จ่ายซือ้สนิทรพัย์ถาวรจ�านวน 95.68 ล้านบาท และ จ่ายลงทุนในบรษิทัย่อย จ�านวน 26.67 ล้านบาท ทัง้นีบ้รษิทั
ได้รับเงินสดปันผลจากบริษัทร่วม 45.01 ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 97.67 ล้านบาท ส่วนใหญ่ได้มาจาก ออกหุ้นกู้จ�านวน 500 ล้านบาท  เงินสดรับจากการ
ใช้สทิธิตามใบส�าคญัแสดลสทิธิซือ้หุ้นสามญั จ�านวน 198.50 ล้านบาท และจ่ายช�าระเงินเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการ
เงินจ�านวน  401.10  ล้านบาท การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน จ�านวน 132.98 ล้าน ในขณะที่มีการจ่าย
ปันผลจ�านวน 66.76  ล้านบาท ท�าให้เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2559 มีจ�านวน  20.25 ล้านบาท

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในปี 2558-2559 บริษัทมีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.74 เท่า และ 1.92  เท่า ตามล�าดับ  อันเนื่องจาก
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนของหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง จาก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ในปี 2558-2559 วงจรเงินสดเท่ากับ 61.91 วัน และ 83.30 วัน ตามล�าดับเพ่ิมขี้นจากปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาเก็บเฉลี่ย
ในปี 2559 จ�านวน 59.41 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจ�านวน  36.17 วัน  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2559  จ�านวน 60.51  วัน  เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 ที่มีจ�านวน 45.46 วัน และขณะท่ีระยะเวลาการช�าระหน้ีเฉลี่ยในปี 2559 มีจ�านวน  36.62 วัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ที่มีจ�านวน 
19.72 วัน จึงส่งผลให้วงจรเงินสดส�าหรับปี 2559 เพิ่มขึ้น 21.39 วัน จากปี 2558

	 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2558-2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.04 เท่า และ 0.96 เท่า ตามล�าดับ ซึ่งลดลงจากปี 2558  
ส�าหรับอัตราส่วนความสามารถในการช�าหนี้ (Debt Services Coverage Ratio) เท่ากับ 1.02 เท่า และ 0.62 เท่า ตามล�าดับ

	 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2558-2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี ส�าหรับค่าตรวจสอบบัญชีจ�านวน 1,320,000.00 บาท และ 1,380,000.00 
บาท ตามล�าดับ โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ
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งบการเงินของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่น�ามาจัดท�างบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ภาย
ใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อ
ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อหน้าท่ีและความรบัผดิชอบดแูลกิจการบรษิทั ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ี
ดี การก�ากับดแูลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี มข้ีอมลูท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมถงึ
จดัให้มแีละด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในท่ีมปีระสทิธิผลเพ่ือให้เกิดความเชือ่มัน่และเชือ่ถือได้ของงบการเงนิ รวมท้ังมกีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัแล้ว และได้รายงาน
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทั โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถให้ความมัน่ใจอย่าง
มีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป และแสดงความเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานโดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

                     (นำยไพบูลย์  เสรีวิวัฒนำ) (นำยกิตติ  ชีวะเกตุ)

                           ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่ม
บริษัท”) และของเฉพาะบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการ
เงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด
เฉพาะกิจการ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  
ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
ผลการด�าเนินงานรวม และผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผู้
สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัและ
บรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชท่ีีก�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถัมภ์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่าน้ีมาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การด้อยค่าของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารเครื่องจักรและ
อปุกรณ์ ในส่วนทีไ่ม่ได้ใช้ในการด�าเนินงานจ�านวนเงนิ 45.88 ล้านบาท การด้อยค่าของอาคาร เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ได้รบัการพิจารณาเป็น
ความเสีย่งท่ีส�าคัญ เนือ่งจากเกีย่วข้องกับการใช้ดลุยพินจิทีส่�าคัญของผู้บรหิารในการพิจารณาว่ามข้ีอบ่งชีใ้นการด้อยค่าหรอืไม่และมลูค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งดุลยพินิจดังกล่าวรวมถึงประมาณการและข้อสมมติที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการ 
กระแสเงินสดในอนาคตพร้อมกับอัตราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว้ อัตราคิดลดท่ีใช้ส�าหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด ข้าพเจ้า
จึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการด้อยค่าของ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย

• ท�าความเข้าใจวิธีการประเมนิการด้อยค่าทีฝ่่ายบรหิารของกลุม่บรษิทัเลือกใช้ว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์หรือไม่

• ทดสอบข้อสมมตฐิานทีส่�าคญัทีส่นบัสนนุการประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ะได้รบัในอนาคตคดิลดเปน็มูลค่าปจัจุบันของผู้
บรหิาร โดยอ้างองิถึงผลการด�าเนินงานทีผ่่านมา การวิเคราะห์แนวโน้มในอดตี พิจารณาความแม่นย�าของประมาณการกระ
แสเงินสดในอดีตกับผลการด�าเนินงานจริง และทดสอบความถูกต้องของการค�านวณการด้อยค่า

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยที่เกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ส�าคัญในการทดสอบการด้อยค่าในงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่มัน่ต่อข้อมลูอืน่

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุ
ข้างต้น เมือ่จดัท�าแล้วและพิจารณาว่าข้อมลูอืน่มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักับงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการหรอืกับความรู้
ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากกฎว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องสือ่สาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วร ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บรหิารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัใน
การด�าเนินงานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งท่ีเก่ียวกับการด�าเนนิงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชข้ีาพเจ้าได้ใช้ดลุยพินจิและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ง
ท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทจุรติอาจเก่ียวกับการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิด
เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าโดยผู้บริหาร
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• สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิาร และจากหลกัฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ ว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน
รวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรปุของ
ข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีเหมาะสมอย่างเพียงพอ เก่ียวกับข้อมลูทางการเงนิของกิจการภายในกลุม่หรอืกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุม่บรษิทั เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกับผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดแูลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียัส�าคญั
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรือ่งต่าง ๆ ท่ีมนียัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่งเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทาง
ลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
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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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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 



งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน
          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 25,432,413.93 140,810,514.01 20,246,516.91 113,248,536.37
          เงินลงทุนช่ัวคราว 6 2,305,640.99 0.00 0.00 0.00
          ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 7 366,397,227.31 274,843,025.06 251,024,085.81 167,060,466.08
          เงินจ่ายล่วงหน้าคา่จ้างและซื้อสินคา้ 939,214.40 939,214.40 939,214.40 939,214.40
          เงินให้กูยื้มระยะสั้น 26 18,000,000.00 0.00 217,500,000.00 65,000,000.00
          สินคา้คงเหลือ 8 215,785,896.95 229,629,831.85 162,260,004.40 159,383,998.96

         รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 628,860,393.58 646,222,585.32 651,969,821.52 505,632,215.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
          เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 235,403,399.24 247,317,393.95 111,051,487.00 111,051,487.00
          เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 0.00 0.00 331,477,259.89 304,808,860.00
          เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00
          ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,664,392,418.36 1,424,454,079.47 951,802,488.19 945,749,095.39
          คา่ความนิยม 3.4 385,804,794.21 385,804,794.21 0.00 0.00
          สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 36,269,649.23 19,443,631.70 35,954,381.25 18,512,743.87
          เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซื้อสินทรัพย์ถาวร 1,053,678.75 7,316,466.00 993,678.75 6,993,678.75
          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,304,685.56 4,582,007.26 4,556,007.97 1,977,939.72

         รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,351,228,625.35 2,088,918,372.59 1,435,835,303.05 1,389,093,804.73
รวมสินทรัพย์ 2,980,089,018.93 2,735,140,957.91 2,087,805,124.57 1,894,726,020.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ขอรับรองว่ารายการขา้งต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

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

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
หนี้สินหมุนเวียน
         เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มระยะสั้น
              จากสถาบันการเงิน 14 61,373,804.31 462,467,163.10 61,367,811.12 462,467,163.10
         เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 15 223,252,272.56 188,589,499.34 141,590,601.70 92,475,333.17
         ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนด
              ช าระภายในหนึ่งปี 16 225,589,349.17 198,894,720.67 136,048,607.22 132,489,088.66
         เงินกูยื้มระยะสั้น 26 81,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00
         ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 7,833,137.79 6,701,087.15 0.00 0.00

         รวมหนี้สินหมุนเวียน 599,048,563.83 916,652,470.26 339,007,020.04 687,431,584.93
หนี้สินไม่หมุนเวียน
         เงินกูยื้มระยะยาว 17 410,133,202.43 533,366,579.69 79,498,376.54 132,394,376.54
         หุ้นกู้ 18 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 0.00
         หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 19 78,345,382.22 86,341,358.77 3,675,816.59 82,319,451.79
         หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 35,584,779.13 28,962,962.16 23,738,288.05 15,176,332.55
         ประมาณการหนี้สินส าหรับการร้ือถอน 53,290,710.60 32,501,583.18 49,886,973.25 30,625,548.86
         ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 13,744,797.50 11,456,777.50 11,813,406.50 10,657,003.50
         หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23,747,387.92 14,448,078.48 13,934,303.80 8,840,601.84

         รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,114,846,259.80 707,077,339.78 682,547,164.73 280,013,315.08
         รวมหนี้สิน 1,713,894,823.63 1,623,729,810.04 1,021,554,184.77 967,444,900.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559

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



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น
         ทุนเรือนหุ้น
              ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 867,885,301 หุ้น 
      มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 21 433,942,650.50 433,942,650.50
หุ้นสามัญ 746,347,402 หุ้น 
      มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 373,173,701.00 373,173,701.00

              ทุนที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามัญ 667,605,301 หุ้น 
      หุ้นละ 0.50 บาท 21 333,802,650.50 333,802,650.50
หุ้นสามัญ 631,874,101 หุ้น 
      หุ้นละ 0.50 บาท 315,937,050.50 315,937,050.50

              ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 587,165,357.66 406,526,272.31 587,165,357.66 406,526,272.31
         ก าไรสะสม 
              จัดสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย 22 29,238,544.19 28,897,077.03 29,238,544.19 28,897,077.03
              ยังไม่ได้จัดสรร 274,492,706.33 311,644,449.25 116,044,387.45 175,920,720.69

         รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,224,699,258.68 1,063,004,849.09 1,066,250,939.80 927,281,120.53
         ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 41,494,936.62 48,406,298.78 0.00 0.00

         รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,266,194,195.30 1,111,411,147.87 1,066,250,939.80 927,281,120.53
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,980,089,018.93 2,735,140,957.91 2,087,805,124.57 1,894,726,020.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

- 3 -
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559

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



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได้จากการขายและใหบ้ริการ 1,324,551,035.86 1,446,376,458.74 955,722,160.25 1,187,557,860.26
ต้นทนุขายและใหบ้ริการ -1,035,406,065.31 -1,194,350,836.86 -794,358,901.34 -1,006,748,679.18
ก าไรขั้นต้น 289,144,970.55 252,025,621.88 161,363,258.91 180,809,181.08
รายได้อ่ืน
       รายได้เงินปนัผล 0.00 0.00 45,011,743.40 81,958,530.90
       อ่ืน ๆ 25,372,261.41 18,794,465.25 30,748,349.08 23,534,843.50
ค่าใช้จ่ายในการขาย -57,828,073.86 -47,864,037.12 -48,298,561.05 -40,862,874.22
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -190,668,414.50 -149,935,269.26 -148,312,961.31 -124,213,753.11
ต้นทนุทางการเงิน -68,182,583.54 -51,076,653.49 -42,661,222.89 -32,561,822.32
ส่วนแบง่ผลก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 31,185,966.29 79,186,648.16 0.00 0.00
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 29,024,126.35 101,130,775.42 -2,149,393.86 88,664,105.83
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 24 -4,625,137.48 -7,130,607.56 8,978,737.08 -1,910,000.09
ก าไรส าหรับปี 24,398,988.87 94,000,167.86 6,829,343.22 86,754,105.74
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
     ไว้ในก าไรหรือขาดทนุ
          ก าไรจากการประมาณการตามหลัก
               คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับ
               ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 407,258.40 0.00 495,276.00 0.00
          ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
               ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -99,055.20 0.00 -99,055.20 0.00
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับป ี- สุทธิจากภาษี 308,203.20 0.00 396,220.80 0.00
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 24,707,192.07 94,000,167.86 7,225,564.02 86,754,105.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

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

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

106 รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การแบง่ก าไร
             ส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ่ 29,641,951.14 96,348,288.89 6,829,343.22 86,754,105.74
             ส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -5,242,962.27 -2,348,121.03 0.00 0.00

24,398,988.87 94,000,167.86 6,829,343.22 86,754,105.74

การแบง่ก าไรเบด็เสร็จรวม
             ส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ่ 29,950,154.34 96,348,288.89 7,225,564.02 86,754,105.74
             ส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -5,242,962.27 -2,348,121.03 0.00 0.00

24,707,192.07 94,000,167.86 7,225,564.02 86,754,105.74

ก าไรต่อหุน้
             ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 25 0.05 0.15 0.01 0.14
             จ านวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนกั 25 664,188,383 624,904,477 664,188,383 624,904,477

             ก าไรต่อหุน้ปรับลด 25 0.05 0.15 0.01 0.13
             จ านวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนกั 25 664,188,383 655,246,529 664,188,383 655,246,529

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

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

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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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	2559

(หนว่ย : บาท)

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ก าไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่วน ส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ที่เป็นของ ที่ไม่มี ผู้ถือหุ้น

ทุนส ารองตามกฎหมาย บริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม

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

การเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

    ส าหรับปี

        เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,668,399.89 -1,668,399.89

        หุ้นสามัญจากการใชส้ิทธิตาม

        ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 21 17,865,600.00 180,639,085.35 0.00 0.00 198,504,685.35 0.00 198,504,685.35

        ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 29,950,154.34 29,950,154.34 -5,242,962.27 24,707,192.07

        เงินปันผลจ่าย 23 0.00 0.00 0.00 -66,760,430.10 -66,760,430.10 0.00 -66,760,430.10

        ส ารองตามกฎหมาย 22 0.00 0.00 341,467.16 -341,467.16 0.00 0.00 0.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 333,802,650.50 587,165,357.66 29,238,544.19 274,492,706.33 1,224,699,258.68 41,494,936.62 1,266,194,195.30

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

การเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

    ส าหรับปี

        เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,799,340.00 4,799,340.00

        หุ้นสามัญจากการใชส้ิทธิตาม

        ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 21 4,187,457.50 42,530,667.50 0.00 0.00 46,718,125.00 0.00 46,718,125.00

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

        เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ 21, 23 34,638,555.00 0.00 0.00 -38,490,657.14 -3,852,102.14 0.00 -3,852,102.14

        ส ารองตามกฎหมาย 22 0.00 0.00 4,337,705.29 -4,337,705.29 0.00 0.00 0.00

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนลิรัตน ์   จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

งบการเงินรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

บริษัท ยูเอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น
ส าหรับป ีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย : บาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุ้น จัดสรรแลว้ ยังไม่ไดจั้ดสรร ผู้ถอืหุ้น

ทุนส ารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 315,937,050.50 406,526,272.31 28,897,077.03 175,920,720.69 927,281,120.53

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

    ส าหรับปี

        หุ้นสามัญจากการใชส้ิทธติาม

        ใบส าคญัแสดงสิทธซิื้อหุ้นสามัญ 21 17,865,600.00 180,639,085.35 0.00 0.00 198,504,685.35

        ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 7,225,564.02 7,225,564.02

        เงินปันผลจ่าย 23 0.00 0.00 0.00 -66,760,430.10 -66,760,430.10

        ส ารองตามกฎหมาย 22 0.00 0.00 341,467.16 -341,467.16 0.00
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 333,802,650.50 587,165,357.66 29,238,544.19 116,044,387.45 1,066,250,939.80

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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

    ส าหรับปี

        หุ้นสามัญจากการใชส้ิทธติาม

        ใบส าคญัแสดงสิทธซิื้อหุ้นสามัญ 21 4,187,457.50 42,530,667.50 0.00 0.00 46,718,125.00

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

        เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ 21, 23 34,638,555.00 0.00 0.00 -38,490,657.14 -3,852,102.14

        ส ารองตามกฎหมาย 22 0.00 0.00 4,337,705.29 -4,337,705.29 0.00
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 315,937,050.50 406,526,272.31 28,897,077.03 175,920,720.69 927,281,120.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น  (ต่อ)

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559
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งบกระแสเงินสด
บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

   ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ 29,024,126.35 101,130,775.42 -2,149,393.86 88,664,105.83
      รายการปรับปรุง
          คา่เสื่อมราคา 94,129,061.68 65,106,213.91 66,142,307.69 54,004,196.57 
          ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 1,097,832.59 0.00 1,097,832.59 0.00 
          หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,427,275.66 1,573,415.41 2,427,275.66 1,573,415.41 
          ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกดิขึน้ 166,282.00 1,125,094.90 56,047.14 687,954.22 
          ขาดทุนจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 37,852,677.03 8,025,050.43 37,852,677.03 8,025,050.43 
          ก าไรจากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุน -169,323.15 0.00 -163,682.16 0.00 
          ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -31,185,966.29 (79,186,648.16) 0.00 0.00 
          (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร -1,964,102.42 855,005.39 -38,284.49 (8,048.73)
          รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี -795,171.58 (479,751.00) -795,171.58 (479,751.00)
          สินทรัพย์อ่ืนตัดจ าหน่าย 5,056,819.96 2,331,624.41 3,657,615.69 2,196,066.15 
          ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,357,511.04 2,652,843.50 1,254,956.00 1,853,069.50 
          รายได้เงินปันผล 0.00 0.00 -45,011,743.40 (81,958,530.90)
          คา่ใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 73,070,100.55 48,583,924.68 41,127,927.43 31,709,904.46 

211,067,123.42 151,717,548.89 105,458,363.74 106,267,431.94
     การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
         สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง 
         ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน -83,408,854.09 37,082,391.85 -92,391,001.21 34,083,393.55 
         เงินจ่ายล่วงหน้าคา่จ้างและซื้อสินคา้ 0.00 4,199,353.60 0.00 4,199,353.60 
         สินคา้คงเหลือ 12,746,102.31 (40,236,827.69) -3,973,838.03 (27,966,926.45)
         สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน -4,336,155.65 (1,092,001.23) -2,774,593.34 (305,071.23)
      การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
         หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง) 
         เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 49,801,064.27 (10,194,560.92) 61,373,815.03 (6,600,529.05)
         หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,094,481.02 0.00 5,888,873.54 0.00 
      เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 195,963,761.28 141,475,904.50 73,581,619.73 109,677,652.36
      เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย -61,039,198.59 (57,202,613.80) -34,705,612.43 (40,032,703.58)
      เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ -13,804,475.92 (5,366,846.32) -672,607.60 (470,042.40)
เงินสดสุทธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 121,120,086.77 78,906,444.38 38,203,399.70 69,174,906.38

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

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

   ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ 29,024,126.35 101,130,775.42 -2,149,393.86 88,664,105.83
      รายการปรับปรุง
          คา่เสื่อมราคา 94,129,061.68 65,106,213.91 66,142,307.69 54,004,196.57 
          ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 1,097,832.59 0.00 1,097,832.59 0.00 
          หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,427,275.66 1,573,415.41 2,427,275.66 1,573,415.41 
          ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกดิขึน้ 166,282.00 1,125,094.90 56,047.14 687,954.22 
          ขาดทุนจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 37,852,677.03 8,025,050.43 37,852,677.03 8,025,050.43 
          ก าไรจากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุน -169,323.15 0.00 -163,682.16 0.00 
          ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -31,185,966.29 (79,186,648.16) 0.00 0.00 
          (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร -1,964,102.42 855,005.39 -38,284.49 (8,048.73)
          รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี -795,171.58 (479,751.00) -795,171.58 (479,751.00)
          สินทรัพย์อ่ืนตัดจ าหน่าย 5,056,819.96 2,331,624.41 3,657,615.69 2,196,066.15 
          ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,357,511.04 2,652,843.50 1,254,956.00 1,853,069.50 
          รายได้เงินปันผล 0.00 0.00 -45,011,743.40 (81,958,530.90)
          คา่ใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 73,070,100.55 48,583,924.68 41,127,927.43 31,709,904.46 

211,067,123.42 151,717,548.89 105,458,363.74 106,267,431.94
     การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
         สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง 
         ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน -83,408,854.09 37,082,391.85 -92,391,001.21 34,083,393.55 
         เงินจ่ายล่วงหน้าคา่จ้างและซื้อสินคา้ 0.00 4,199,353.60 0.00 4,199,353.60 
         สินคา้คงเหลือ 12,746,102.31 (40,236,827.69) -3,973,838.03 (27,966,926.45)
         สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน -4,336,155.65 (1,092,001.23) -2,774,593.34 (305,071.23)
      การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
         หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง) 
         เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 49,801,064.27 (10,194,560.92) 61,373,815.03 (6,600,529.05)
         หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,094,481.02 0.00 5,888,873.54 0.00 
      เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 195,963,761.28 141,475,904.50 73,581,619.73 109,677,652.36
      เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย -61,039,198.59 (57,202,613.80) -34,705,612.43 (40,032,703.58)
      เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ -13,804,475.92 (5,366,846.32) -672,607.60 (470,042.40)
เงินสดสุทธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 121,120,086.77 78,906,444.38 38,203,399.70 69,174,906.38

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

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

          เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนช่ัวคราว -2,136,317.84 0.00 163,682.16 0.00
          เงินสด(จ่าย)เงินให้กูยื้มระยะสั้น -18,000,000.00 0.00 -152,500,000.00 (65,000,000.00)
          เงินสดจ่ายสุทธเิพ่ือซื้อบริษัทย่อย -1,668,399.89 (614,065,401.38) 0.00 0.00 
          เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 0.00 -26,668,399.89 (208,800,660.00)
          เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -1,999,800.00 0.00 0.00 0.00 
          เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 45,011,743.40 81,958,530.90 45,011,743.40 81,958,530.90 
          เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 
          เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 3,975,452.42 1,097,266.36 683,762.99 373,831.78 
          เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร -379,377,819.56 (299,033,348.49) -95,678,787.26 (102,735,744.76)

เงินสดสุทธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน -374,195,141.47 -830,042,952.61 -228,987,998.60 -294,204,042.08
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

          เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้ม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -401,093,358.79 298,279,481.68 -401,099,351.98 310,809,771.28 

          เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้น 21,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00 
          เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกูยื้มระยะยาว -118,622,678.71 462,644,596.38 -52,896,000.00 (3,254,989.69)
          เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 0.00 
          เงินสดรับจากการท าสัญญาเช่าการเงิน 93,500,000.00 0.00 0.00 0.00 
          เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -88,946,705.47 (76,522,186.18) -80,081,766.17 (75,848,258.14)
          เงินสดรับจากการใช้สิทธติามใบส าคญั

แสดงสิทธซิื้อหุ้นสามัญ 198,504,685.35 46,718,125.00 198,504,685.35 46,718,125.00 
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 0.00 4,799,340.00 0.00 0.00 
เงินสดจ่ายเงินปันผล -66,760,430.10 (3,852,102.14) -66,760,430.10 (3,852,102.14)

เงินสดสุทธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 137,581,512.28 792,067,254.74 97,667,137.10 274,572,546.31
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

          ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 115,442.34 (428,894.26) 115,442.34 (428,894.26)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) -115,378,100.08 40,501,852.25 -93,002,019.46 49,114,516.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 140,810,514.01 100,308,661.76 113,248,536.37 64,134,020.02 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 5 25,432,413.93 140,810,514.01 20,246,516.91 113,248,536.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

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

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

111รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 



1.  ขอ้มูลทัว่ไป
     1.1  บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  เมื่อวันที ่1 เมษายน 2528  และเมื่อวันที ่22 เมษายน 2553  บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียน
            แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที ่11 ตุลาคม 2553
     1.2  บริษัทฯ  ไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น  "บริษัท  ยูเอซี  โกลบอล  จ ากดั  (มหาชน)"  บริษัทฯ  ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัทกบั
            กระทรวงพาณิชย์แล้ว  เมื่อวันที ่ 18 เมษายน  2557
     1.3  บริษัทฯ   มีสถานประกอบการต้ังอยู่เลขที ่ 1   อาคารทีพี  แอนด ์ ที   ช้ัน   19   ซอยวิภาวดรัีงสิต  19   ถนนวิภาวดรัีงสิต
            แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  และมีสาขาซึง่ประกอบดว้ย
              สาขาที ่1   ใช้เป็นคลังเกบ็สินคา้  ต้ังอยู่เลขที ่ 999   หมู่ที ่ 4  ซอยเทศบาลบางปู  99  (เสริมมิตร)  ถนนสุขมุวิท 

                  ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สาขาที ่2   ใช้เป็นส านักงานขายและประสานงาน ต้ังอยู่เลขที ่188/76 ถนนสุขมุวิท ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง
                  ระยอง จังหวัดระยอง
สาขาที ่3   ใช้เป็นคลังเกบ็สินคา้  ต้ังอยู่เลขที ่ 613/13  หมู่ที ่ 2  ถนนสงขลา-จะนะ  ต าบลพะวง  อ าเภอเมืองสงขลา 
                  จังหวัดสงขลา 
สาขาที ่4   ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ต้ังอยู่เลขที ่ 150 หมู่ที ่2  ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สาขาที ่5   ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ต้ังอยู่เลขที ่1/1 หมู่ที ่8  ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
สาขาที ่6   ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ต้ังอยู่เลขที ่150/1 หมู่ที ่2  ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

     1.4  บริษัทฯ ประกอบธุรกจิ ดงันี้
            1.4.1  บริษัทฯ   ประกอบธุรกจิน าเขา้และจ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมต่าง   ๆ   เช่น   อุตสาหกรรม
                      ส ารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาติ  โรงกล่ันน้ ามัน  โรงปิโตรเคมี   โรงงานผลิตน้ ามันหล่อล่ืน   โรงงานโพลิเมอร์และ
                      พลาสติก  โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 
            1.4.2  ให้บริการเป็นทีป่รึกษาและให้ค าแนะน าดา้นการตลาด   ส าหรับสินคา้และบริการต่าง  ๆ   รวมทัง้การศกึษาความ
                      เหมาะสม   ความเป็นไปไดข้องงานหรือโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมพลังงาน    โรงกล่ันน้ ามันปิโตรเคมี
                     โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่าง ๆ
            1.4.3  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทัว่ไป 
            1.4.4  รับเหมากอ่สร้างเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมต่าง 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 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

2.  เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน
      2.1  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน
                         งบการเงินนีไ้ดจั้ดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   พ.ศ.   2547 
              และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการคา้โดยกระทรวงพาณิชย์  ลงวันที ่ 28  กนัยายน 2554   เร่ืองก าหนด
             รายการย่อทีต้่องมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2554  และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
             ว่าดว้ยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   พ.ศ.  2535  

   งบการเงินของบริษัทฯ   และบริษัทย่อยจัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวัดมูลคา่ขององคป์ระกอบของ
            รายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการทีเ่ปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีทีเ่กี่ยวขอ้ง
            การวัดมูลคา่ยุติธรรม

   นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลายขอ้ก าหนดให้มีการวัดมูลคา่ยุติธรรมทัง้
            สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยก าหนดกรอบแนวคดิของการควบคมุเกี่ยวกบัการวัดมูลคา่ยุติธรรม กรอบแนวคดินีร้วมถึง
            กลุ่มผู้ประเมินมูลคา่    ซึง่มีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลคา่ยุติธรรมทีม่ีนัยส าคญั  รวมถึงการวัดมูลคา่ยุติธรรม
            ระดบั 3  และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

   ผู้ประเมินมูลคา่มีการทบทวนขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได ้ และปรับปรุงการวัดมูลคา่ทีม่ีนัยส าคญัอย่างสม่ าเสมอ
            หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลทีส่ามเพ่ือวัดมูลคา่ยุติธรรม  เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการต้ังราคา  ผู้ประเมินไดป้ระเมิน
            หลักฐานทีไ่ดม้าจากบุคคลทีส่ามทีส่นับสนุนขอ้สรุปเกี่ยวกบัการวัดมูลคา่    รวมถึงการจัดระดบัช้ันของมูลคา่ยุติธรรมว่า
            เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 

   เมื่อวัดมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดใ้ช้ขอ้มูลทีส่ามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุ่ด
            เท่าทีจ่ะท าได ้มูลคา่ยุติธรรมเหล่านีถู้กจัดประเภทในแต่ละล าดบัช้ันของมูลคา่ยุติธรรมตามขอ้มูลทีใ่ช้ในการประเมินมูลคา่
            ดงันี ้

   •   ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดทีม่ีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ิน
              อย่างเดยีวกนั และกจิการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน้ ณ วันทีวั่ดมูลคา่
   •   ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนทีส่ังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาทีส่ังเกตได ้ส าหรับ
              สินทรัพย์นัน้หรือหนีส้ินนัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1
   •   ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้
   หากขอ้มูลทีน่ ามาใช้ในการวัดมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินถูกจัดประเภทล าดบัช้ันของมูลคา่ยุติธรรมที่

            แตกต่างกนั การวัดมูลคา่ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามล าดบัช้ันของมูลคา่ยุติธรรม
            ของขอ้มูลทีอ่ยู่ในระดบัต่ าสุดทีม่ีนัยส าคญัส าหรับการวัดมูลคา่ยุติธรรมโดยรวม 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างล าดบัช้ันของมูลคา่ยุติธรรม ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กดิการ
            โอนขึ้น 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

112 รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 



1.  ขอ้มูลทัว่ไป
     1.1  บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  เมื่อวันที ่1 เมษายน 2528  และเมื่อวันที ่22 เมษายน 2553  บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียน
            แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที ่11 ตุลาคม 2553
     1.2  บริษัทฯ  ไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น  "บริษัท  ยูเอซี  โกลบอล  จ ากดั  (มหาชน)"  บริษัทฯ  ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัทกบั
            กระทรวงพาณิชย์แล้ว  เมื่อวันที ่ 18 เมษายน  2557
     1.3  บริษัทฯ   มีสถานประกอบการต้ังอยู่เลขที ่ 1   อาคารทีพี  แอนด ์ ที   ช้ัน   19   ซอยวิภาวดรัีงสิต  19   ถนนวิภาวดรัีงสิต
            แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  และมีสาขาซึง่ประกอบดว้ย
              สาขาที ่1   ใช้เป็นคลังเกบ็สินคา้  ต้ังอยู่เลขที ่ 999   หมู่ที ่ 4  ซอยเทศบาลบางปู  99  (เสริมมิตร)  ถนนสุขมุวิท 

                  ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สาขาที ่2   ใช้เป็นส านักงานขายและประสานงาน ต้ังอยู่เลขที ่188/76 ถนนสุขมุวิท ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง
                  ระยอง จังหวัดระยอง
สาขาที ่3   ใช้เป็นคลังเกบ็สินคา้  ต้ังอยู่เลขที ่ 613/13  หมู่ที ่ 2  ถนนสงขลา-จะนะ  ต าบลพะวง  อ าเภอเมืองสงขลา 
                  จังหวัดสงขลา 
สาขาที ่4   ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ต้ังอยู่เลขที ่ 150 หมู่ที ่2  ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สาขาที ่5   ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ต้ังอยู่เลขที ่1/1 หมู่ที ่8  ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
สาขาที ่6   ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ต้ังอยู่เลขที ่150/1 หมู่ที ่2  ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

     1.4  บริษัทฯ ประกอบธุรกจิ ดงันี้
            1.4.1  บริษัทฯ   ประกอบธุรกจิน าเขา้และจ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมต่าง   ๆ   เช่น   อุตสาหกรรม
                      ส ารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาติ  โรงกล่ันน้ ามัน  โรงปิโตรเคมี   โรงงานผลิตน้ ามันหล่อล่ืน   โรงงานโพลิเมอร์และ
                      พลาสติก  โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 
            1.4.2  ให้บริการเป็นทีป่รึกษาและให้ค าแนะน าดา้นการตลาด   ส าหรับสินคา้และบริการต่าง  ๆ   รวมทัง้การศกึษาความ
                      เหมาะสม   ความเป็นไปไดข้องงานหรือโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมพลังงาน    โรงกล่ันน้ ามันปิโตรเคมี
                     โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่าง ๆ
            1.4.3  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทัว่ไป 
            1.4.4  รับเหมากอ่สร้างเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมต่าง 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 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

2.  เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน
      2.1  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน
                         งบการเงินนีไ้ดจั้ดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   พ.ศ.   2547 
              และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการคา้โดยกระทรวงพาณิชย์  ลงวันที ่ 28  กนัยายน 2554   เร่ืองก าหนด
             รายการย่อทีต้่องมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2554  และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
             ว่าดว้ยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   พ.ศ.  2535  

   งบการเงินของบริษัทฯ   และบริษัทย่อยจัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวัดมูลคา่ขององคป์ระกอบของ
            รายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการทีเ่ปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีทีเ่กี่ยวขอ้ง
            การวัดมูลคา่ยุติธรรม

   นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลายขอ้ก าหนดให้มีการวัดมูลคา่ยุติธรรมทัง้
            สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยก าหนดกรอบแนวคดิของการควบคมุเกี่ยวกบัการวัดมูลคา่ยุติธรรม กรอบแนวคดินีร้วมถึง
            กลุ่มผู้ประเมินมูลคา่    ซึง่มีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลคา่ยุติธรรมทีม่ีนัยส าคญั  รวมถึงการวัดมูลคา่ยุติธรรม
            ระดบั 3  และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

   ผู้ประเมินมูลคา่มีการทบทวนขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได ้ และปรับปรุงการวัดมูลคา่ทีม่ีนัยส าคญัอย่างสม่ าเสมอ
            หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลทีส่ามเพ่ือวัดมูลคา่ยุติธรรม  เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการต้ังราคา  ผู้ประเมินไดป้ระเมิน
            หลักฐานทีไ่ดม้าจากบุคคลทีส่ามทีส่นับสนุนขอ้สรุปเกี่ยวกบัการวัดมูลคา่    รวมถึงการจัดระดบัช้ันของมูลคา่ยุติธรรมว่า
            เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 

   เมื่อวัดมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดใ้ช้ขอ้มูลทีส่ามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุ่ด
            เท่าทีจ่ะท าได ้มูลคา่ยุติธรรมเหล่านีถู้กจัดประเภทในแต่ละล าดบัช้ันของมูลคา่ยุติธรรมตามขอ้มูลทีใ่ช้ในการประเมินมูลคา่
            ดงันี ้

   •   ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดทีม่ีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ิน
              อย่างเดยีวกนั และกจิการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน้ ณ วันทีวั่ดมูลคา่
   •   ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนทีส่ังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาทีส่ังเกตได ้ส าหรับ
              สินทรัพย์นัน้หรือหนีส้ินนัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1
   •   ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้
   หากขอ้มูลทีน่ ามาใช้ในการวัดมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินถูกจัดประเภทล าดบัช้ันของมูลคา่ยุติธรรมที่

            แตกต่างกนั การวัดมูลคา่ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามล าดบัช้ันของมูลคา่ยุติธรรม
            ของขอ้มูลทีอ่ยู่ในระดบัต่ าสุดทีม่ีนัยส าคญัส าหรับการวัดมูลคา่ยุติธรรมโดยรวม 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างล าดบัช้ันของมูลคา่ยุติธรรม ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กดิการ
            โอนขึ้น 

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



  2.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างปี
  สภาวิชาชีพไดอ้อกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการบัญชี  การตีความ

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึง่มีผลบังคบัส าหรับงบการเงินทีเ่ร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 
            2559  เป็นต้นไป มีดงัต่อไปนี้

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

     ขอ้ผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอ่สร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่16 (ปรับปรุง 2558) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2558) รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล

     เกี่ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

     ต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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  2.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างปี (ต่อ)

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินทีอ่าจเกดิขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่าจเกดิขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่41 เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่2 การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่3 การรวมธุรกจิ
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่4 สัญญาประกนัภัย
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถื่อไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก
   (ปรับปรุง 2558)    
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่6 การส ารวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่8 ส่วนงานด าเนินงาน
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 งบการเงินรวม
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่11 การร่วมการงาน
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สียในกจิการอ่ืน
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 การวัดมูลคา่ยุติธรรม
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไ่ม่มีความเกี่ยวขอ้งอย่าง
   (ปรับปรุง 2558)      เฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด าเนินงาน

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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114 รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 



  2.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างปี (ต่อ)

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินทีอ่าจเกดิขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่าจเกดิขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่41 เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่2 การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่3 การรวมธุรกจิ
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่4 สัญญาประกนัภัย
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถื่อไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก
   (ปรับปรุง 2558)    
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่6 การส ารวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่8 ส่วนงานด าเนินงาน
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 งบการเงินรวม
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่11 การร่วมการงาน
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สียในกจิการอ่ืน
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 การวัดมูลคา่ยุติธรรม
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไ่ม่มีความเกี่ยวขอ้งอย่าง
   (ปรับปรุง 2558)      เฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด าเนินงาน

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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115รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 



  2.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างปี (ต่อ)

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

การตีความมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่15 สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิง่จูงใจให้แกผู้่เช่า
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี
   (ปรับปรุง 2558)      ของกจิการหรือของผู้ถือหุน้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 การประเมินเนือ้หาสัญญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
   (ปรับปรุง 2558)    
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่31 รายได-้รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกบับริการโฆษณา
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินทีเ่กดิขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 
   ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2558)      และหนีส้ินทีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกนั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่
   ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2558)    
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ
   ฉบับที ่5 (ปรับปรุง 2558)      การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่29 
   ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2558)      (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

     เศรษฐกจิทีเ่งินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยคา่
   ฉบับที ่10 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ
   ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้
   ฉบับที ่13 (ปรับปรุง 2558)

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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  2.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างปี (ต่อ)

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้จ ากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุน

   ฉบับที ่14 (ปรับปรุง 2558)      ขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี ้ส าหรับมาตรฐาน

     การบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์

     ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย์

   ฉบับที ่15 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจ่ายสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

   ฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การโอนสินทรัพย์จากลูกคา้

   ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้นทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดนิ

   ฉบับที ่20 (ปรับปรุง 2558)    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เงินทีน่ าส่งรัฐ

   ฉบับที ่21

       แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชี ส าหรับการวัดมูลคา่และรับรู้รายการของพืช เพ่ือการให้ผลิตผล

            มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน

  ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขา้งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินนี ้

  2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ซึง่มีผลบังคบัใช้ในอนาคต

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคบัใช้ สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อก

  ประกาศทีเ่กี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลัง

  วันที ่1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดงัต่อไปนี้

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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116 รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 



  2.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างปี (ต่อ)

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้จ ากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุน

   ฉบับที ่14 (ปรับปรุง 2558)      ขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี ้ส าหรับมาตรฐาน

     การบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์

     ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย์

   ฉบับที ่15 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจ่ายสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

   ฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การโอนสินทรัพย์จากลูกคา้

   ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้นทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดนิ

   ฉบับที ่20 (ปรับปรุง 2558)    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เงินทีน่ าส่งรัฐ

   ฉบับที ่21

       แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชี ส าหรับการวัดมูลคา่และรับรู้รายการของพืช เพ่ือการให้ผลิตผล

            มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน

  ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขา้งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินนี ้

  2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ซึง่มีผลบังคบัใช้ในอนาคต

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคบัใช้ สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อก

  ประกาศทีเ่กี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลัง

  วันที ่1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดงัต่อไปนี้

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



  2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ซึง่มีผลบังคบัใช้ในอนาคต (ต่อ)

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2559) การน าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

     และขอ้ผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่11 (ปรับปรุง 2559) สัญญากอ่สร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่16 (ปรับปรุง 2559) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2559) รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล

     เกี่ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

     ต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกจิการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรต่อหุน้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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  2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ซึง่มีผลบังคบัใช้ในอนาคต (ต่อ)

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินทีอ่าจเกดิขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่าจเกดิขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ีปัญหา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์

   ฉบับที ่2 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การรวมธุรกจิ

   ฉบับที ่3 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาประกนัภัย

   ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถื่อไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก

   ฉบับที ่5 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การส ารวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่

   ฉบับที ่6 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนงานด าเนินงาน

   ฉบับที ่8 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินรวม

   ฉบับที ่10 (ปรับปรุง 2559)

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



  2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ซึง่มีผลบังคบัใช้ในอนาคต (ต่อ)

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินทีอ่าจเกดิขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่าจเกดิขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ีปัญหา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์

   ฉบับที ่2 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การรวมธุรกจิ

   ฉบับที ่3 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาประกนัภัย

   ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถื่อไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก

   ฉบับที ่5 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การส ารวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่

   ฉบับที ่6 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่วนงานด าเนินงาน

   ฉบับที ่8 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินรวม

   ฉบับที ่10 (ปรับปรุง 2559)

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



  2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ซึง่มีผลบังคบัใช้ในอนาคต (ต่อ)

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การร่วมการงาน

   ฉบับที ่11 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สียในกจิการอ่ืน

   ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การวัดมูลคา่ยุติธรรม

   ฉบับที ่13 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทีไ่ม่มีความเกี่ยวขอ้ง

   ฉบับที ่10 (ปรับปรุง 2559)      อย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี สัญญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จูงใจทีใ่ห้แกผู้่เช่า

   ฉบับที ่15 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกจิการ

   ฉบับที ่25 (ปรับปรุง 2559)      หรือของผู้ถือหุน้

การตีความมาตรฐานการบัญชี การประเมินเนือ้หาสัญญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

   ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชี การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

   ฉบับที ่29 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชี รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกบับริการโฆษณา

   ฉบับที ่31 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

   ฉบับที ่32 (ปรับปรุง 2559)

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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  2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ซึง่มีผลบังคบัใช้ในอนาคต (ต่อ)

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินทีเ่กดิขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 

   ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2559)      และหนีส้ินทีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกนั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่

   ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

   ฉบับที ่5 (ปรับปรุง 2559)      และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่29 

   ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2559)      (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

     ในสภาพเศรษฐกจิทีม่ีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยคา่

   ฉบับที ่10 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

   ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้

   ฉบับที ่13 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้จ ากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุน

   ฉบับที ่14 (ปรับปรุง 2559)      ขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี ้ส าหรับมาตรฐาน

     การบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของ

     พนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาส าหรับการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย์

   ฉบับที ่15 (ปรับปรุง 2559)

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



  2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ซึง่มีผลบังคบัใช้ในอนาคต (ต่อ)

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินทีเ่กดิขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 

   ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2559)      และหนีส้ินทีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกนั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่

   ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

   ฉบับที ่5 (ปรับปรุง 2559)      และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่29 

   ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2559)      (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

     ในสภาพเศรษฐกจิทีม่ีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยคา่

   ฉบับที ่10 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

   ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้

   ฉบับที ่13 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้จ ากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุน

   ฉบับที ่14 (ปรับปรุง 2559)      ขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี ้ส าหรับมาตรฐาน

     การบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของ

     พนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาส าหรับการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย์

   ฉบับที ่15 (ปรับปรุง 2559)

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



  2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ซึง่มีผลบังคบัใช้ในอนาคต (ต่อ)

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจ่ายสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

   ฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การโอนสินทรัพย์จากลูกคา้

   ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้นทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดนิ

   ฉบับที ่20 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เงินทีน่ าส่งรัฐ

   ฉบับที ่21 (ปรับปรุง 2559)

            บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีแผนทีจ่ะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้กอ่นวันถือปฏิบัติ และคาดว่าไม่มี

  ผลกระทบทีม่ีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดทีถื่อปฏิบัติ

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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3.  หลักเกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม
     3.1 งบการเงินรวมของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อย นบัต้ังแต่วันที่บริษัทฯ มีส่วนร่วม
          ในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนนิงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลงดังต่อไปนี้
     

ประเทศ สัดส่วนการลงทนุ (%)
2559 2558

      บริษัทย่อย
           บริษัท ยูเอซี ยูทลิิตีส์ จ ากัด ไทย 99.99 50 รับจ้างผลิตน้ าประปา  รวมทั้ง
           (เดิมช่ือ บริษัท ยูเอซี ไฮไดรเทค็ จ ากัด) จ าหนา่ยและติดต้ังวัสดุอุปกรณ์

ที่เกี่ยวข้อง 
           บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทพีีที ไทย 50.01 50.01 ผลิตและจ าหนา่ยก๊าซชีวภาพ 

           เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  
การขนส่งคมนาคมและ
อุตสาหกรรมทั่วไป

           บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด ไทย 99.99 99.99 ผลิตและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า
และพลังงานทดแทน

           บริษัท ยูเอซี ทพีีท ีเพลเลทส์ ไทย 50 50 ผลิตและจ าหนา่ยเช้ือเพลิงอัดแทง่
           จ ากัด (ถือหุน้โดยบริษัท 
           ยูเอซี แอนด์ ทพีีท ีเอ็นเนอร์ย่ี 
           จ ากัด ร้อยละ 99.97)

           บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ ไทย 99.98 99.98 ผลิตและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า
           พาวเวอร์ จ ากัด (ถือหุน้โดย และพลังงานทดแทน
           บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 
           ร้อยละ 99.99)

           บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ ไทย 99.99 99.99 ผลิตและจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
            แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ทั่วไป

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



3.  หลักเกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม
     3.1 งบการเงินรวมของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อย นบัต้ังแต่วันที่บริษัทฯ มีส่วนร่วม
          ในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนนิงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลงดังต่อไปนี้
     

ประเทศ สัดส่วนการลงทนุ (%)
2559 2558

      บริษัทย่อย
           บริษัท ยูเอซี ยูทลิิตีส์ จ ากัด ไทย 99.99 50 รับจ้างผลิตน้ าประปา  รวมทั้ง
           (เดิมช่ือ บริษัท ยูเอซี ไฮไดรเทค็ จ ากัด) จ าหนา่ยและติดต้ังวัสดุอุปกรณ์

ที่เกี่ยวข้อง 
           บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทพีีที ไทย 50.01 50.01 ผลิตและจ าหนา่ยก๊าซชีวภาพ 

           เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  
การขนส่งคมนาคมและ
อุตสาหกรรมทั่วไป

           บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด ไทย 99.99 99.99 ผลิตและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า
และพลังงานทดแทน

           บริษัท ยูเอซี ทพีีท ีเพลเลทส์ ไทย 50 50 ผลิตและจ าหนา่ยเช้ือเพลิงอัดแทง่
           จ ากัด (ถือหุน้โดยบริษัท 
           ยูเอซี แอนด์ ทพีีท ีเอ็นเนอร์ย่ี 
           จ ากัด ร้อยละ 99.97)

           บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ ไทย 99.98 99.98 ผลิตและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า
           พาวเวอร์ จ ากัด (ถือหุน้โดย และพลังงานทดแทน
           บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 
           ร้อยละ 99.99)

           บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ ไทย 99.99 99.99 ผลิตและจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
            แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ทั่วไป

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



     3.2  งบการเงินรวมนีจั้ดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกัน ส าหรับรายการบญัชีเหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบญัชีที่คล้ายกัน
     3.3  ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทฯ    กับบริษัทย่อย    ยอดก าไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของบริษัทฯ
            กับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว
     3.4  การซื้อกิจการ - บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด

1. ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนมุัติใหบ้ริษัทย่อย (บริษัท ยูเอซี
แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์  จ ากัด)  เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท  แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์  แอนด์
เคมิคอล   จ ากัด    ซึ่งเปน็ผู้ผลิตและจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์    ประเภทลาเทก็ซ์อีมัลช่ันและลาเทก็ซ์โพลิเมอร์   มี
ส านกังานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่ 9  ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 6  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร,
มีโรงงาน  1  แหง่  ต้ังอยู่ที่เลขที่  50  หมู่ 3  ถนนสายสีคิ้ว - ชัยภูมิ  (ทางหลวงหมายเลข 201)  ต าบลสีคิ้ว  อ าเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา  และมีคลังสินค้า 1 แหง่  ต้ังอยู่ที่เลขที่  998  หมู่ 2  นคิมอุตสาหกรรมบางป ู  ถนนสุขุมวิทสายเก่า
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2. บริษัทย่อยและผู้ขายได้ร่วมลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดในวันที่ 21 มกราคม 2558 ตามที่บริษัทฯ ได้ย่ืนข้อเสนอ
ซื้อกิจการของบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับโอนกิจการ รวมถึงสินทรัพย์
หนีส้ินทั้งหมด    และลูกจ้างภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสัญญาฉบบันี ้    โดยตกลงรับโอนกิจการในวันที่
30 เมษายน 2558

3. มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท  แอ็ดวานซ์  โพลิเมอร์  แอนด์  เคมิคอล  จ ากัด   ณ  วันที่
รับโอนกิจการมีดังต่อไปนี ้

(หนว่ย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี

สินทรพัย์
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 115.93 115.93
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 105.75 105.75
สินค้าคงเหลือ 57.92 48.90
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 149.53 76.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.01 0.01

รวมสินทรัพย์ 429.14 346.98

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนลิรัตน ์   จารุมโนภาส ,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     3.4  การซื้อกิจการ - บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด (ต่อ)
(หนว่ย : ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี
หนีส้ิน
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 62.93 62.93 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5.58 5.58 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 16.43 0.00 

รวมหนีส้ิน 84.94 68.51 
รวมสินทรัพย์สุทธิ 344.20 278.47 
สัดส่วนการลงทนุ (ร้อยละ) 100.00 
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทนุของบริษัท 344.20 
ส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ 385.80 
ราคาซื้อ 730.00 
หกั: เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดของบริษัทย่อย (115.93)
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซื้อบริษัทย่อย 614.07 

รายละเอียดของราคาซื้อ บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากัด มีดังต่อไปนี้
(หนว่ย : ล้านบาท)

ราคาจ่ายซือ้
เงินสดจ่าย 730.00 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ (344.20)
ค่าความนยิม 385.80 

4. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  บริษัทย่อยได้รับโอนกิจการของบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากัด  และจ่าย
ช าระเงินค่าซื้อกิจการใหก้ับผู้ขายแล้ว จ านวน 730 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใหค้วามเหน็ว่าเปน็ราคาที่
เหมาะสม   

5. ผลการด าเนนิงานของบริษัทย่อยข้างต้น ต้ังแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายได้และผลก าไร จ านวน 
252.25 ล้านบาท และ 16.16 ล้านบาท ตามล าดับ รวมอยู่ในงบการเงินรวม

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



     3.4  การซื้อกิจการ - บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด (ต่อ)
(หนว่ย : ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี
หนีส้ิน
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 62.93 62.93 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5.58 5.58 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 16.43 0.00 

รวมหนีส้ิน 84.94 68.51 
รวมสินทรัพย์สุทธิ 344.20 278.47 
สัดส่วนการลงทนุ (ร้อยละ) 100.00 
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทนุของบริษัท 344.20 
ส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ 385.80 
ราคาซื้อ 730.00 
หกั: เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดของบริษัทย่อย (115.93)
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซื้อบริษัทย่อย 614.07 

รายละเอียดของราคาซื้อ บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากัด มีดังต่อไปนี้
(หนว่ย : ล้านบาท)

ราคาจ่ายซือ้
เงินสดจ่าย 730.00 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ (344.20)
ค่าความนยิม 385.80 

4. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  บริษัทย่อยได้รับโอนกิจการของบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากัด  และจ่าย
ช าระเงินค่าซื้อกิจการใหก้ับผู้ขายแล้ว จ านวน 730 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใหค้วามเหน็ว่าเปน็ราคาที่
เหมาะสม   

5. ผลการด าเนนิงานของบริษัทย่อยข้างต้น ต้ังแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายได้และผลก าไร จ านวน 
252.25 ล้านบาท และ 16.16 ล้านบาท ตามล าดับ รวมอยู่ในงบการเงินรวม

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



4.  สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ  
     4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
            4.1.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
            4.1.2  รายได้จากการขายสินค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบและได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
                       ที่เปน็สาระส าคัญของความเปน็เจ้าของสินค้าใหก้ับผู้ซื้อแล้ว 
            4.1.3  รายได้จากการใหบ้ริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้เมื่อได้ใหบ้ริการแก่ลูกค้าแล้ว
            4.1.4  รายได้จากการใหบ้ริการ  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานที่ท าเสร็จ  กรณีมีความเปน็ไปได้
                       ค่อนข้างแนท่ี่ต้นทนุงานทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่างานตามสัญญา บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทนุดังกล่าว
                       เปน็ค่าใช้จ่ายทนัทใีนงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ
     4.2  เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด
            เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด   หมายถึง   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ซึ่งก าหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน
     3 เดือนนบัจากวันที่ฝาก และ ไม่มีข้อจ ากัดในการเบกิใช้
     4.3  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น
            ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  แสดงในราคาตามสิทธิที่จะได้รับ /ใบแจ้งหนี ้ หกัค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
            บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้ังค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  โดยพิจารณาจากระยะเวลาจ่ายช าระของลูกหนี ้ และก าหนดค่าเผ่ือหนี้
     สงสัยจะสูญของลูกหนีจ้ากผลการพิจารณาความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนีแ้ต่ละราย
     4.4  สินค้าคงเหลือ
            บริษัทฯ    และบริษัทย่อยแสดงสินค้าคงเหลือในราคาทนุ   โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน    หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
     ราคาใดจะต่ ากว่า
     4.5  เงินลงทนุ
            เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทฯ แสดงด้วยราคาหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 
            เงินลงทนุในบริษัทร่วม  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุ  (ถ้ามี)
            เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน บริษัทฯ แสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)
     4.6  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
            บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงราคาที่ดินด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
            บริษัทฯ  และบริษัทย่อยแสดงอาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาทนุหกัค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้อง  และค่าเผ่ือการด้อยค่า
     ของสินทรัพย์  (ถ้ามี)   ราคาทนุรวมต้นทนุที่ประมาณในเบื้องต้นส าหรับการร้ือถอน   การขนย้าย  และการบรูณะสถานที่ต้ัง
     ของสินทรัพย์ ซึ่งเปน็ภาระผูกพันของบริษัท และบริษัทย่อย 

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

            (              นางสาวนลิรัตน ์   จารุมโนภาส ,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     4.6  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
            บริษัทฯ    และบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์     โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ
     ของสินทรัพย์นัน้  และคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน  เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนัน้
     มีต้นทนุที่มีนยัส าคัญเมื่อเทยีบกับต้นทนุทั้งหมดของสินทรัพย์นัน้   นอกจากนียั้งก าหนดใหต้้องทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์
     ของมูลค่าคงเหลือ   และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างนอ้ยที่สุดทกุสิ้นรอบบญัชี 
            อายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพย์ 

จ านวนปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 5 - 20
เคร่ืองใช้ส านกังาน 2 และ 5
เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 5
ยานพาหนะ 5
ไม่คิดค่าเสื่อมราคาที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

     4.7  การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
            บริษัทฯ   และบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์    เมื่อมีข้อบง่ช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
     และบริษัทย่อย  สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน   (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นัน้  ๆ  ตามปกติธุรกิจ  หรือมูลค่าจากการใช้
     แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า)   โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ  หรือพิจารณาจากหนว่ยสินทรัพย์ที่ก่อใหเ้กิดเงินสด
     แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทนุ
     จากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ          และจะบนัทกึกลับรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าก็ต่อเมื่อมีข้อบง่ช้ีว่าการ
     ด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เปน็ไปในทางที่ลดลง
     4.8  รายการบญัชีที่เปน็เงินตราต่างประเทศ
            บริษัทฯ    และบริษัทย่อยบนัทกึรายการสินทรัพย์และหนีส้ินที่มีค่าเปน็เงินตราต่างประเทศเปน็เงินบาท   โดยใช้อัตรา
     แลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ  ยอดคงเหลือของบญัชีที่เปน็เงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่า
     เปน็เงินบาทด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันนัน้ 
            ก าไรขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน บนัทกึเปน็รายได้หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน
     4.9  เคร่ืองมือทางการเงิน
            เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด เงินลงทนุช่ัวคราว 
     ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น เงินใหกู้้ยืมระยะสั้น เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  เจ้าหนีก้ารค้าและ
     เจ้าหนีอ่ื้น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน  นโยบายและเกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่า
     ส าหรับรายการดังกล่าว ได้มีการเปดิเผยตามแต่ละหวัข้อที่เกี่ยวข้อง

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนลิรัตน ์   จารุมโนภาส ,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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4.  สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ  
     4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
            4.1.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
            4.1.2  รายได้จากการขายสินค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบและได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
                       ที่เปน็สาระส าคัญของความเปน็เจ้าของสินค้าใหก้ับผู้ซื้อแล้ว 
            4.1.3  รายได้จากการใหบ้ริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้เมื่อได้ใหบ้ริการแก่ลูกค้าแล้ว
            4.1.4  รายได้จากการใหบ้ริการ  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานที่ท าเสร็จ  กรณีมีความเปน็ไปได้
                       ค่อนข้างแนท่ี่ต้นทนุงานทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่างานตามสัญญา บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทนุดังกล่าว
                       เปน็ค่าใช้จ่ายทนัทใีนงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ
     4.2  เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด
            เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด   หมายถึง   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ซึ่งก าหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน
     3 เดือนนบัจากวันที่ฝาก และ ไม่มีข้อจ ากัดในการเบกิใช้
     4.3  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น
            ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  แสดงในราคาตามสิทธิที่จะได้รับ /ใบแจ้งหนี ้ หกัค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
            บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้ังค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  โดยพิจารณาจากระยะเวลาจ่ายช าระของลูกหนี ้ และก าหนดค่าเผ่ือหนี้
     สงสัยจะสูญของลูกหนีจ้ากผลการพิจารณาความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนีแ้ต่ละราย
     4.4  สินค้าคงเหลือ
            บริษัทฯ    และบริษัทย่อยแสดงสินค้าคงเหลือในราคาทนุ   โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน    หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
     ราคาใดจะต่ ากว่า
     4.5  เงินลงทนุ
            เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทฯ แสดงด้วยราคาหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 
            เงินลงทนุในบริษัทร่วม  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุ  (ถ้ามี)
            เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน บริษัทฯ แสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)
     4.6  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
            บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงราคาที่ดินด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
            บริษัทฯ  และบริษัทย่อยแสดงอาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาทนุหกัค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้อง  และค่าเผ่ือการด้อยค่า
     ของสินทรัพย์  (ถ้ามี)   ราคาทนุรวมต้นทนุที่ประมาณในเบื้องต้นส าหรับการร้ือถอน   การขนย้าย  และการบรูณะสถานที่ต้ัง
     ของสินทรัพย์ ซึ่งเปน็ภาระผูกพันของบริษัท และบริษัทย่อย 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
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     4.6  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
            บริษัทฯ    และบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์     โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ
     ของสินทรัพย์นัน้  และคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน  เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนัน้
     มีต้นทนุที่มีนยัส าคัญเมื่อเทยีบกับต้นทนุทั้งหมดของสินทรัพย์นัน้   นอกจากนียั้งก าหนดใหต้้องทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์
     ของมูลค่าคงเหลือ   และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างนอ้ยที่สุดทกุสิ้นรอบบญัชี 
            อายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพย์ 

จ านวนปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 5 - 20
เคร่ืองใช้ส านกังาน 2 และ 5
เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 5
ยานพาหนะ 5
ไม่คิดค่าเสื่อมราคาที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

     4.7  การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
            บริษัทฯ   และบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์    เมื่อมีข้อบง่ช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
     และบริษัทย่อย  สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน   (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นัน้  ๆ  ตามปกติธุรกิจ  หรือมูลค่าจากการใช้
     แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า)   โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ  หรือพิจารณาจากหนว่ยสินทรัพย์ที่ก่อใหเ้กิดเงินสด
     แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทนุ
     จากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ          และจะบนัทกึกลับรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าก็ต่อเมื่อมีข้อบง่ช้ีว่าการ
     ด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เปน็ไปในทางที่ลดลง
     4.8  รายการบญัชีที่เปน็เงินตราต่างประเทศ
            บริษัทฯ    และบริษัทย่อยบนัทกึรายการสินทรัพย์และหนีส้ินที่มีค่าเปน็เงินตราต่างประเทศเปน็เงินบาท   โดยใช้อัตรา
     แลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ  ยอดคงเหลือของบญัชีที่เปน็เงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่า
     เปน็เงินบาทด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันนัน้ 
            ก าไรขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน บนัทกึเปน็รายได้หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน
     4.9  เคร่ืองมือทางการเงิน
            เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด เงินลงทนุช่ัวคราว 
     ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น เงินใหกู้้ยืมระยะสั้น เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  เจ้าหนีก้ารค้าและ
     เจ้าหนีอ่ื้น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน  นโยบายและเกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่า
     ส าหรับรายการดังกล่าว ได้มีการเปดิเผยตามแต่ละหวัข้อที่เกี่ยวข้อง

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
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     4.10  สัญญาเช่าระยะยาว
             4.10.1  สัญญาเช่าการเงิน
                        บริษัทฯ    และบริษัทย่อยบนัทกึยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ / สัญญาเช่าเปน็สินทรัพย์และหนีส้ินด้วยราคา
             ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า   หรือมูลค่าปจัจุบนัสุทธิของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า  ส่วนดอกเบี้ยจ่าย
             ที่เกิดขึ้นจะบนัทกึตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
             4.10.2  สัญญาเช่าด าเนนิงาน
                        บริษัทฯ   และบริษัทย่อยบนัทกึสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาภายใต้สัญญาด าเนนิงาน
             เปน็ค่าเช่าจ่ายในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จต้ังแต่วันที่เร่ิมสัญญา โดยตัดจ่ายในอัตราเส้นตรง
     4.11  กองทนุส ารองเล้ียงชีพ และ ผลประโยชนพ์นกังาน 
             4.11.1  กองทนุส ารองเล้ียงชีพพนกังาน
                        บริษัทฯ  และบริษัทย่อยจัดใหม้ีกองทนุส ารองเล้ียงชีพ  ซึ่งเปน็ลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก าหนด
             การจ่ายสมทบไว้แล้ว    สินทรัพย์ของกองทนุส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 
             และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทนุภายนอก กองทนุส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทนุจากพนกังาน
             และเงินสมทบจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพ บนัทกึเปน็ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ
             เบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดรายการนัน้  
             4.11.2  ผลประโยชนพ์นกังาน
                        บริษัทฯ   และบริษัทย่อยจัดใหม้ีผลประโยชนข์องพนกังานหลังการเลิกจ้าง    เพ่ือจ่ายใหแ้ก่พนกังานเปน็ไปตาม
             กฏหมายแรงงานไทย   มูลค่าปจัจุบนัของหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน   โดย
             ใช้วิธีคิดลดแต่ละหนว่ยที่ประมาณการไว้  (Projected  Unit  Credit  Method)    ซึ่งค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกันภัย
             ที่ได้รับอนญุาต โดยใช้เทคนคิการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเปน็ประมาณ
             การจากมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต           และค านวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของ
             พันธบตัรรัฐบาลที่มีก าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนีส้ินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้อง
             จ่ายในอนาคตนัน้ประมาณการจากเงินเดือนพนกังานอัตราการลาออก  อายุงาน  และปจัจัยอ่ืน ก าไรหรือขาดทนุจากการ
             เปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดรายการนัน้  ส่วน
             ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชนพ์นกังานจะบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ   เพ่ือกระจายต้นทนุดังกล่าวตลอดระยะเวลา
             ของการจ้างงาน
     4.12  ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี

4.12.1  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวด   ประกอบด้วย   ภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี  ภาษี
เงินได้ของงวดปจัจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการ
ที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุน้หรือก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
  1)  ภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทนุ

ส าหรับงวดที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบงัคับใช้  ณ วันที่รายงาน ตลอดจน
การปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกี่อนๆ

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนลิรัตน ์   จารุมโนภาส ,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     4.12  ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี (ต่อ)
  2)  ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี     บนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์และหนีส้ินและจ านวนที่ใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะไม่ถูกรับรู้หาก
เปน็ไปได้ว่าจะไม่มีการใช้ประโยชนใ์นอนาคตอันใกล้ 

4.12.2  ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี   วัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างช่ัวคราว   เมื่อมีการปรับปรุง
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ หรือที่คาดว่ามีผลบงัคับใช้ ณ วันที่รายงาน

4.12.3  ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยค านงึถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แนน่อนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพ่ิมขึ้น  และมีดอกเบี้ยที่ต้อง
ช าระ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเช่ือว่าได้ต้ังภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิด
จากการประเมินผลกระทบจากหลายปจัจัย    รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี   และจากประสบการณ์ในอดีต 
การประเมินนีอ้ยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน     และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ  อาจจะท าใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยเปล่ียนการตัดสินใจ   โดยขึ้นอยู่กับความ
เพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่     การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในงวดที่เกิดการเปล่ียนแปลง

4.12.4  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีสามารถหกักลบได้     เมื่อบริษัทฯ  และ
บริษัทย่อยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนัมาหกักลบกับหนีส้ินภาษีเงินได้ของ
งวดปจัจุบนั    และภาษีเงินได้นี ้ ประเมินโดยหนว่ยงานจัดเก็บภาษีหนว่ยงานเดียวกันส าหรับหนว่ยภาษีเดียวกัน 
หรือหนว่ยภาษีต่างกันส าหรับหนว่ยภาษีต่างกันนัน้  บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีความต้ังใจจะจ่ายช าระหนีส้ินและ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนัด้วยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหนีส้ินในเวลาเดียวกัน

4.12.5  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะบนัทกึต่อเมื่อมีความเปน็ไปได้ค่อนข้างแนน่อนว่า     ก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชนจ์ากผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าว   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทกุวันที่รายงาน และจะถูกปรับลดลงเทา่ที่ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

     4.13  ประมาณการทางบญัชี
               การจัดท างบการเงินเปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและการต้ังข้อ
     สมมติฐานบางประการ      ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน     และการเปดิเผยในหมายเหตุประกอบ
     งบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินที่ประมาณไว้
              บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ต้ังประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต  เปน็ผลใหป้ระมาณการทางบญัชี
     อาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง  ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการปรับปรุงบญัชีในปถัีดไปต่อมูลค่า
     สินทรัพย์ยกไป  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  ได้แก่  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ค่าเผ่ือ
     การด้อยค่าของสินทรัพย์   การประมาณการในเร่ืองต่าง ๆ    ได้ถูกเปดิเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบ
     การเงินแล้ว

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

- 18 -
ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

128 รายงานประจ�าปี 2559
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     4.10  สัญญาเช่าระยะยาว
             4.10.1  สัญญาเช่าการเงิน
                        บริษัทฯ    และบริษัทย่อยบนัทกึยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ / สัญญาเช่าเปน็สินทรัพย์และหนีส้ินด้วยราคา
             ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า   หรือมูลค่าปจัจุบนัสุทธิของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า  ส่วนดอกเบี้ยจ่าย
             ที่เกิดขึ้นจะบนัทกึตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
             4.10.2  สัญญาเช่าด าเนนิงาน
                        บริษัทฯ   และบริษัทย่อยบนัทกึสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาภายใต้สัญญาด าเนนิงาน
             เปน็ค่าเช่าจ่ายในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จต้ังแต่วันที่เร่ิมสัญญา โดยตัดจ่ายในอัตราเส้นตรง
     4.11  กองทนุส ารองเล้ียงชีพ และ ผลประโยชนพ์นกังาน 
             4.11.1  กองทนุส ารองเล้ียงชีพพนกังาน
                        บริษัทฯ  และบริษัทย่อยจัดใหม้ีกองทนุส ารองเล้ียงชีพ  ซึ่งเปน็ลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก าหนด
             การจ่ายสมทบไว้แล้ว    สินทรัพย์ของกองทนุส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 
             และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทนุภายนอก กองทนุส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทนุจากพนกังาน
             และเงินสมทบจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพ บนัทกึเปน็ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ
             เบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดรายการนัน้  
             4.11.2  ผลประโยชนพ์นกังาน
                        บริษัทฯ   และบริษัทย่อยจัดใหม้ีผลประโยชนข์องพนกังานหลังการเลิกจ้าง    เพ่ือจ่ายใหแ้ก่พนกังานเปน็ไปตาม
             กฏหมายแรงงานไทย   มูลค่าปจัจุบนัของหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน   โดย
             ใช้วิธีคิดลดแต่ละหนว่ยที่ประมาณการไว้  (Projected  Unit  Credit  Method)    ซึ่งค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกันภัย
             ที่ได้รับอนญุาต โดยใช้เทคนคิการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเปน็ประมาณ
             การจากมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต           และค านวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของ
             พันธบตัรรัฐบาลที่มีก าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนีส้ินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้อง
             จ่ายในอนาคตนัน้ประมาณการจากเงินเดือนพนกังานอัตราการลาออก  อายุงาน  และปจัจัยอ่ืน ก าไรหรือขาดทนุจากการ
             เปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดรายการนัน้  ส่วน
             ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชนพ์นกังานจะบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ   เพ่ือกระจายต้นทนุดังกล่าวตลอดระยะเวลา
             ของการจ้างงาน
     4.12  ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี

4.12.1  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวด   ประกอบด้วย   ภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี  ภาษี
เงินได้ของงวดปจัจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการ
ที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุน้หรือก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
  1)  ภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทนุ

ส าหรับงวดที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบงัคับใช้  ณ วันที่รายงาน ตลอดจน
การปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกี่อนๆ

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนลิรัตน ์   จารุมโนภาส ,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     4.12  ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี (ต่อ)
  2)  ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี     บนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์และหนีส้ินและจ านวนที่ใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะไม่ถูกรับรู้หาก
เปน็ไปได้ว่าจะไม่มีการใช้ประโยชนใ์นอนาคตอันใกล้ 

4.12.2  ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี   วัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างช่ัวคราว   เมื่อมีการปรับปรุง
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ หรือที่คาดว่ามีผลบงัคับใช้ ณ วันที่รายงาน

4.12.3  ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยค านงึถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แนน่อนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพ่ิมขึ้น  และมีดอกเบี้ยที่ต้อง
ช าระ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเช่ือว่าได้ต้ังภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิด
จากการประเมินผลกระทบจากหลายปจัจัย    รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี   และจากประสบการณ์ในอดีต 
การประเมินนีอ้ยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน     และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ  อาจจะท าใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยเปล่ียนการตัดสินใจ   โดยขึ้นอยู่กับความ
เพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่     การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในงวดที่เกิดการเปล่ียนแปลง

4.12.4  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีสามารถหกักลบได้     เมื่อบริษัทฯ  และ
บริษัทย่อยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนัมาหกักลบกับหนีส้ินภาษีเงินได้ของ
งวดปจัจุบนั    และภาษีเงินได้นี ้ ประเมินโดยหนว่ยงานจัดเก็บภาษีหนว่ยงานเดียวกันส าหรับหนว่ยภาษีเดียวกัน 
หรือหนว่ยภาษีต่างกันส าหรับหนว่ยภาษีต่างกันนัน้  บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีความต้ังใจจะจ่ายช าระหนีส้ินและ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนัด้วยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหนีส้ินในเวลาเดียวกัน

4.12.5  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะบนัทกึต่อเมื่อมีความเปน็ไปได้ค่อนข้างแนน่อนว่า     ก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชนจ์ากผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าว   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทกุวันที่รายงาน และจะถูกปรับลดลงเทา่ที่ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

     4.13  ประมาณการทางบญัชี
               การจัดท างบการเงินเปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและการต้ังข้อ
     สมมติฐานบางประการ      ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน     และการเปดิเผยในหมายเหตุประกอบ
     งบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินที่ประมาณไว้
              บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ต้ังประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต  เปน็ผลใหป้ระมาณการทางบญัชี
     อาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง  ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการปรับปรุงบญัชีในปถัีดไปต่อมูลค่า
     สินทรัพย์ยกไป  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  ได้แก่  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ค่าเผ่ือ
     การด้อยค่าของสินทรัพย์   การประมาณการในเร่ืองต่าง ๆ    ได้ถูกเปดิเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบ
     การเงินแล้ว

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนลิรัตน ์   จารุมโนภาส ,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     4.14  ประมาณการหนีส้ิน 
               บริษัทฯ      และบริษัทย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้ินเมื่อมีความเปน็ไปได้ค่อนข้างแนข่องการเกิดภาระผูกพันใน
     ปจัจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนมุานอันเปน็ผลสืบเนือ่งมาจากเหตุการณ์ในอดีต    ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผล
     ใหสู้ญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ      เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้
     อย่างนา่เช่ือถือ   หากบริษัทฯ  และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายช าระไปตามประมาณการหนีส้ินทั้งหมดหรือ
     บางส่วนอย่างแนน่อน   บริษัทฯ   และบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเปน็สินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจ านวน
     ประมาณการหนีส้ินที่เกี่ยวข้อง
     4.15  ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้
            ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  ค านวณโดยการหารยอดก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปดี้วยจ านวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียที่ออกและ
     เรียกช าระแล้ว  
            ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ปรับลด  ค านวณโดยการหารยอดก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปดี้วยจ านวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียที่ออกและเรียก
     ช าระแล้ว   บวกแล้วจ านวนหุน้สามัญที่บริษัทฯ  ต้องออกใหก้ับผู้ถือหุน้ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุน้สามัญของบริษัท

5. ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
       5.1  เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559 2558 2559 2558

เงินสด 248,958.50         90,160.00           62,958.50             66,596.25             
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 3,228,135.83      4,258,188.74      3,118,410.83        4,137,292.04        
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 21,955,319.60    136,462,165.27  17,065,147.58      109,044,648.08    

รวม 25,432,413.93    140,810,514.01  20,246,516.91      113,248,536.37    

       5.2  รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
     ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
                   1.  บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์ถาวร จ านวน 20.53 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 0.12 ล้านบาท  
     ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ ณ วันสิ้นปยัีงไม่ครบก าหนดช าระจึงแสดงไว้เปน็เจ้าหนีอ่ื้น
                   2.  บริษัทฯ    และบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะ และเคร่ืองจักร    จ านวน   213.95   ล้านบาท 
     ในงบการเงินรวม  และ  6.66  ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ โดยจ่ายช าระเงินเร่ิมแรกแล้ว  จ านวน  
     110.91 ล้านบาทในงบการเงินรวม และจ านวน 1.67 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ ส่วนที่เหลือผ่อน

     ช าระแสดงไว้เปน็หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนลิรัตน ์   จารุมโนภาส ,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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     ส ำหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2558
                   1.  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคำ่ซือ้สินทรัพย์ถำวร จ ำนวน 47.55 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม และ 15.36 ล้ำนบำท
     ในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดับ ณ วันสิน้ปียังไม่ครบก ำหนดช ำระแสดงไว้เป็นเจ้ำหนี้อ่ืน
                   2.  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำซือ้ยำนพำหนะ จ ำนวน 12.49  ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม  และ  4.25 
     ล้ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดับ โดยจ่ำยช ำระเงินเร่ิมแรกแล้ว  จ ำนวน  3.23  ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม 
     และ 1.17 ล้ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดับ ส่วนที่เหลือผ่อนช ำระแสดงไว้เป็นหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
                   3.  บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้นสำมัญของบริษัท จ ำนวน 34.64 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 69.28 ล้ำนหุ้น มูลคำ่
     หุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) ให้กบัผู้ถือหุ้น (หมำยเหตุ 23)

6.  เงินลงทุนช่ัวครำว

รำคำทุน รำคำยุติธรรม รำคำทุน รำคำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือคำ้ 2,300,000.00 2,305,640.99 0.00 0.00

รวม 2,300,000.00 2,305,640.99 0.00 0.00

7.  ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อ่ืน  
งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (บำท)

2559 2558 2559 2558
ลูกหนี้กำรคำ้
ที่เรียกช ำระแล้ว 268,573,862.62 196,509,253.47 201,814,852.80 112,877,363.43 
ที่ยังไม่ได้เรียกช ำระ 4,162,305.77     1,480,796.40     767,200.80        607,687.04        

ลูกหนี้อ่ืน 
ลูกหนี้ภำษีมูลคำ่เพ่ิม 45,579,417.53   43,286,001.40   17,485,731.41   24,507,782.28   
ลูกหนี้คำ่ขำยสินทรัพย์ถำวร 17,967,338.00   0.00 0.00 0.00
อ่ืน ๆ 32,385,412.36   33,566,973.79   33,227,409.77   29,067,633.33   

รวม 368,668,336.28 274,843,025.06 253,295,194.78 167,060,466.08 
หัก  คำ่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,271,108.97) 0.00 (2,271,108.97) 0.00

สุทธิ 366,397,227.31 274,843,025.06 251,024,085.81 167,060,466.08 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมกำร
            (              นำงสำวนิลรัตน์    จำรุมโนภำส,    นำยชัชพล    ประสพโชค              )
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     ส ำหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2558
                   1.  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคำ่ซือ้สินทรัพย์ถำวร จ ำนวน 47.55 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม และ 15.36 ล้ำนบำท
     ในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดับ ณ วันสิน้ปียังไม่ครบก ำหนดช ำระแสดงไว้เป็นเจ้ำหนี้อ่ืน
                   2.  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำซือ้ยำนพำหนะ จ ำนวน 12.49  ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม  และ  4.25 
     ล้ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดับ โดยจ่ำยช ำระเงินเร่ิมแรกแล้ว  จ ำนวน  3.23  ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม 
     และ 1.17 ล้ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดับ ส่วนที่เหลือผ่อนช ำระแสดงไว้เป็นหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
                   3.  บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้นสำมัญของบริษัท จ ำนวน 34.64 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 69.28 ล้ำนหุ้น มูลคำ่
     หุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) ให้กบัผู้ถือหุ้น (หมำยเหตุ 23)

6.  เงินลงทุนช่ัวครำว

รำคำทุน รำคำยุติธรรม รำคำทุน รำคำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือคำ้ 2,300,000.00 2,305,640.99 0.00 0.00

รวม 2,300,000.00 2,305,640.99 0.00 0.00

7.  ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อ่ืน  
งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (บำท)

2559 2558 2559 2558
ลูกหนี้กำรคำ้
ที่เรียกช ำระแล้ว 268,573,862.62 196,509,253.47 201,814,852.80 112,877,363.43 
ที่ยังไม่ได้เรียกช ำระ 4,162,305.77     1,480,796.40     767,200.80        607,687.04        

ลูกหนี้อ่ืน 
ลูกหนี้ภำษีมูลคำ่เพ่ิม 45,579,417.53   43,286,001.40   17,485,731.41   24,507,782.28   
ลูกหนี้คำ่ขำยสินทรัพย์ถำวร 17,967,338.00   0.00 0.00 0.00
อ่ืน ๆ 32,385,412.36   33,566,973.79   33,227,409.77   29,067,633.33   

รวม 368,668,336.28 274,843,025.06 253,295,194.78 167,060,466.08 
หัก  คำ่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,271,108.97) 0.00 (2,271,108.97) 0.00

สุทธิ 366,397,227.31 274,843,025.06 251,024,085.81 167,060,466.08 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมกำร
            (              นำงสำวนิลรัตน์    จำรุมโนภำส,    นำยชัชพล    ประสพโชค              )
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7.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ)
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
            ลูกหนีก้ารค้าที่เรียกช าระแล้วแยก

ตามอายุหนีท้ี่ค้างรับ ดังนี ้
ลูกหนียั้งไม่ครบก าหนดช าระ 176,134,820.13  138,137,441.63  122,174,419.37    79,910,812.36      
ลูกหนีเ้กินก าหนดช าระ
-  นอ้ยกว่า 3 เดือน 72,891,846.32    52,120,618.79    60,673,859.76      27,758,046.87      
-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 11,425,893.30    663,134.20         11,404,760.80      620,334.20           
-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 6,194,712.87      1,857,276.00      6,194,712.87        1,367,100.00        
-  มากกว่า 12 เดือน 1,926,590.00      3,730,782.85      1,367,100.00        3,221,070.00        

รวม 268,573,862.62  196,509,253.47  201,814,852.80    112,877,363.43    

8.  สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
สินค้าส าเร็จรูป 156,975,791.61 162,011,340.83 131,006,844.72 136,632,218.75
วัตถุดิบ 26,542,594.99 44,255,856.41 265,244.03 0.00
วัสดุสิ้นเปลือง 6,914,816.54 2,587,656.15 5,635,221.84 1,976,801.75
สินค้าระหว่างทาง 27,227,129.46 21,551,581.52 27,227,129.46 21,551,581.52

รวม 217,660,332.60 230,406,434.91 164,134,440.05 160,160,602.02
หกั  ค่าเผ่ือการลดมูลค่า
              สินค้าส าเร็จรูป -1,874,435.65 -776,603.06 -1,874,435.65 -776,603.06

สุทธิ 215,785,896.95 229,629,831.85 162,260,004.40 159,383,998.96

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนลิรัตน ์   จารุมโนภาส ,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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10.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
            ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธขิองบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ากดั (บริษัทย่อย) ณ วันซือ้หุ้นสามัญ ประกอบด้วย

งบการเงินรวม (บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,513,657.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 863,386.71
รวมสินทรัพย์ 3,377,044.30
หัก  หนี้สินหมุนเวียน -40,000.00
สินทรัพย์สุทธิ 3,337,044.30

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธทิี่ซือ้ (ร้อยละ 49.997) 1,668,399.89
หัก  เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนเพ่ิม -1,668,399.89
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00

            10.3  ในระหว่างปี 2558
               10.3.1  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั ได้รับช าระคา่หุ้นแล้วจากการเรียกช าระคา่หุ้นเพ่ิมทุน จ านวน 4.80 

                                ล้านบาท (คดิเป็นร้อยละ 8 ของทุนที่เพ่ิมขึน้) 
               10.3.2  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั ได้รับช าระคา่หุ้นแล้วจากการเรียกช าระคา่หุ้นเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือ จ านวน 24 

                                ล้านบาท (คดิเป็นร้อยละ 60 ของทุนที่เพ่ิมขึน้) 
               10.3.3  บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั ได้ต้ังขึน้เมือ่วันที่ 21 มกราคม 2558 ทุนจดทะเบียน 50 

                                ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เรียกและรับช าระคา่หุ้นจัดต้ังบริษัท
                                แล้วทั้งจ านวน ต่อมาเมือ่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก จาก 50 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท 
                                (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,800,000 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เรียกและรับช าระคา่หุ้นเพ่ิมทุนแล้ว จ านวน 
                                130 ล้านบาท (คดิเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่เพ่ิมขึน้) 

11.  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม (บาท)

ช่ือบริษัท (ล้านบาท) (ร้อยละ) วิธรีาคาทุน 
2559          2558 2559          2558 2559 2558

บริษัท โอดนิ พาวเวอร์ ลงทนุในโรงไฟฟ้า

    จ ากดั พลังงานทางเลือก    200                9  10.00           0.00 20,000,000.00 0.00
รวม 20,000,000.00 0.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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0.0
0

-29
9,0

42,
992

.64
0.0
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,67
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0.5

0
275

,28
7,6

18.
55

1,9
42,

652
,80

3.3
6

    
 คา่

เสื่อ
มร
าค
าส
ะส
ม

    
    

  ณ
 วัน

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

557
0.0

0
8,3

42,
815

.18
48,

357
,11

9.4
6

10,
627

,42
9.6

0
1,4

35,
026

.29
12,

956
,85

4.7
8

0.0
0

81,
719

,24
5.3

1
    

    
  ค
า่เส

ื่อม
ราค

าส
 าห
รับ
ปี

0.0
0

7,8
57,

292
.24

49,
444

,95
2.8

7
2,4

07,
623

.01
834

,69
1.8

3
4,5

61,
653

.96
0.0

0
65,

106
,21

3.9
1

    
    

  โ
อน

ระ
หว่

างป
ระ
เภท

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

    
    

  ค
า่เส

ื่อม
ราค

าท
ี่ตัด

จ าห
น่า
ย

0.0
0

0.0
0

-16
8.7

2
-2,

384
,34

7.7
8

0.0
0

-1,
022
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.75
30,

427
,52

4.8
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ทรั
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 วัน

ที่ 3
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นัว
าค
ม 2

557
14,
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,21

8.5
0
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,95
6.7
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,00
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16,
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7.0
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25,
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4

    
    

  จ
 าห
น่า
ย

0.0
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0.0
0

0.0
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0
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,00

0.0
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0.0
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0.0
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0.0
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0.7

2
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2.0
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,23
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1
    

    
  ซ
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0
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0.0
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0.0
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8.5
0

83,
225

,57
8.1

6
1,0
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,71

9.2
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12.
 ที่ด

นิ อ
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ละ
อุป
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13. สนิทรัพย์/หนี้สนิภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี

ณ วันที่ ก าไร ก าไรหรือ ณ วันที่ ก าไร ก าไรหรือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม หรือขาดทุน ขาดทุน 31 ธันวาคม หรือขาดทุน ขาดทุน 31 ธันวาคม

2557 เบ็ดเสร็จอ่ืน 2558 เบ็ดเสร็จอ่ืน 2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า) 155,320.61 0.00 0.00 155,320.61 219,566.52 0.00 374,887.13
สินทรัพย์ถาวร (ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์) 0.00 1,605,010.09 0.00 1,605,010.09 7,570,535.41 0.00 9,175,545.50
ประมาณการหนี้สิน 82,834.46 -41,584.46 0.00 41,250.00 -41,250.00 0.00 0.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,760,786.80 370,613.90 0.00 2,131,400.70 645,603.78 -99,055.20 2,677,949.28
รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ 2,985,565.89 -1,217,445.52 0.00 1,768,120.37 682,087.18 0.00 2,450,207.55
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 336,653.21 0.00 336,653.21
ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน 9,433,492.58 4,309,037.35 0.00 13,742,529.93 7,511,876.63 0.00 21,254,406.56

รวม 14,418,000.34 5,025,631.36 0.00 19,443,631.70 16,925,072.73 -99,055.20 36,269,649.23
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ 0.00 0.00 0.00 -16,428,256.55 0.00 0.00 -16,428,256.55
ภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการรับรู้ในงวดนี้ 0.00 2,641,626.94 0.00 2,641,626.94 1,940,138.53 0.00 4,581,765.47
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -7,358,632.16 -7,817,700.39 0.00 -15,176,332.55 -8,561,955.50 0.00 -23,738,288.05

รวม -7,358,632.16 -5,176,073.45 0.00 -28,962,962.16 -6,621,816.97 0.00 -35,584,779.13
สุทธิ 7,059,368.18 -150,442.09 0.00 -9,519,330.46 10,303,255.76 -99,055.20 684,870.10

ณ วันที่ ก าไร ก าไรหรือ ณ วันที่ ก าไร ก าไรหรือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม หรือขาดทุน ขาดทุน 31 ธันวาคม หรือขาดทุน ขาดทุน 31 ธันวาคม

2557 เบ็ดเสร็จอ่ืน 2558 เบ็ดเสร็จอ่ืน 2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า) 155,320.61 0.00 0.00 155,320.61 219,566.52 0.00 374,887.13
สินทรัพย์ถาวร (ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์) 0.00 1,605,010.09 0.00 1,605,010.09 7,570,535.41 0.00 9,175,545.50
ประมาณการหนี้สิน 41,250.00 0.00 0.00 41,250.00 -41,250.00 0.00 0.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,760,786.80 370,613.90 0.00 2,131,400.70 330,335.80 -99,055.20 2,362,681.30
รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ 1,864,070.56 -95,950.19 0.00 1,768,120.37 682,087.18 0.00 2,450,207.55
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 336,653.21 0.00 336,653.21
ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน 8,783,615.60 4,028,026.50 0.00 12,811,642.10 8,442,764.46 0.00 21,254,406.56

รวม 12,605,043.57 5,907,700.30 0.00 18,512,743.87 17,540,692.58 -99,055.20 35,954,381.25
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -7,358,632.16 -7,817,700.39 0.00 -15,176,332.55 -8,561,955.50 0.00 -23,738,288.05

สุทธิ 5,246,411.41 -1,910,000.09 0.00 3,336,411.32 8,978,737.08 -99,055.20 12,216,093.20

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)รายได้ บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)รายได้

บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)รายได้บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)รายได้
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14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 11,373,804.31 0.00 11,367,811.12 0.00
เงินกูยื้มระยะสัน้ 50,000,000.00 430,000,000.00 50,000,000.00 430,000,000.00
เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท 0.00 32,467,163.10 0.00 32,467,163.10

รวม 61,373,804.31 462,467,163.10 61,367,811.12 462,467,163.10

     14.1  ณ  วันที่  31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ  มีวงเงินเบิกเกนิบัญชีกบัธนาคาร 3 แห่ง จ านวน  35  ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
              ร้อยละ MOR-1.5 - MOR ต่อปี 
     14.2  ณ วันที่  31  ธนัวาคม  2559  บริษัทฯ   มีเงินกูยื้มระยะสัน้กบัสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จ านวน 50 ล้านบาท โดยออกต๋ัวสัญญา
               ใช้เงิน ครบก าหนดช าระภายในเดือนกมุภาพันธ ์ 2560    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  MRR  ต่อปี    และ ณ วันที่  31  ธนัวาคม 2558  
               บริษัทฯ     มีเงินกูยื้มระยะสัน้กบัธนาคารสองแห่ง     จ านวน   130   ล้านบาท   โดยออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน     ครบก าหนดช าระ
               ภายในเดือนกมุภาพันธ ์2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ถึง MLR - 2 ต่อปี และมีเงินกูยื้มระยะสัน้กบัสถาบันการเงินสามแห่ง
               จ านวน 300 ล้านบาท โดยออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน ครบก าหนดช าระภายในเดือนเมษายน 2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 ต่อปี
     14.3  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  บริษัทฯ  มีวงเงินกูยื้มเพ่ือน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศกบัธนาคาร 4 แห่ง  จ านวน 420 
               ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกนั ณ วันที่กูยื้ม 
     14.4  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  วงเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มดังกล่าว ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกนั

15. เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
เจ้าหนี้การคา้ 159,738,926.05 111,309,838.28 107,136,120.42 54,486,768.74
เจ้าหนี้อ่ืน 

คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 29,837,659.89 18,604,296.55 23,409,971.58 14,677,285.73
เจ้าหนี้คา่ซือ้สินทรัพย์ถาวร 20,525,343.86 47,549,178.49 116,749.45 15,360,754.61
อ่ืน ๆ 13,150,342.76 11,126,186.02 10,927,760.25 7,950,524.09

รวม 223,252,272.56 188,589,499.34 141,590,601.70 92,475,333.17

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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16. หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
เงินกูยื้มระยะยาว 122,434,081.47 117,823,382.92 52,896,000.00 52,896,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 103,155,267.70 81,071,337.75 83,152,607.22 79,593,088.66

รวม 225,589,349.17 198,894,720.67 136,048,607.22 132,489,088.66

17. เงินกูยื้มระยะยาว   
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
เงินกูยื้มจากธนาคาร 532,567,283.90 651,189,962.61 132,394,376.54 185,290,376.54
หัก  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
       ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -122,434,081.47 -117,823,382.92 -52,896,000.00 -52,896,000.00

สุทธิ 410,133,202.43 533,366,579.69 79,498,376.54 132,394,376.54

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 12),
        โดยสิทธกิารเช่าที่ดินบางส่วน (หมายเหตุ 32.1)  และบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยื้มที่ส าคญัดังนี้ 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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16. หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
เงินกูยื้มระยะยาว 122,434,081.47 117,823,382.92 52,896,000.00 52,896,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 103,155,267.70 81,071,337.75 83,152,607.22 79,593,088.66

รวม 225,589,349.17 198,894,720.67 136,048,607.22 132,489,088.66

17. เงินกูยื้มระยะยาว   
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
เงินกูยื้มจากธนาคาร 532,567,283.90 651,189,962.61 132,394,376.54 185,290,376.54
หัก  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
       ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -122,434,081.47 -117,823,382.92 -52,896,000.00 -52,896,000.00

สุทธิ 410,133,202.43 533,366,579.69 79,498,376.54 132,394,376.54

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 12),
        โดยสิทธกิารเช่าที่ดินบางส่วน (หมายเหตุ 32.1)  และบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยื้มที่ส าคญัดังนี้ 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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17. เงินกูยื้มระยะยาว  (ต่อ)
        1)  บริษัทฯ จะต้องไม่กอ่ขอ้ผูกพันหนี้ หรือภาระใดๆ โดยการกูยื้มจาก หรือค้ าประกนับุคคลใดๆ จนท าให้อัตราส่วน
        ของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (Debt  to  Equity  Ratio)  เกนิกว่า   2  ต่อ  1  และ   2)   บริษัทฯ   จะต้องด ารง
        อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่น้อยกว่า 2 เท่า (ส าหรับสัญญาเงินกูยื้ม
        ที่ 3 และ 4 ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า)
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  12),   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 12),  โอนสิทธกิารเช่าที่ดินภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนที่หลังคา
(หมายเหตุ 32.1) 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 าระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ
ทั้งหมด  เร่ิมช าระต้ังแต่เดือนกนัยายน  2558  และช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน  ในอัตราร้อยละ MLR - 1.25  ต่อปี  
ค้ าประกนัโดยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดตามโครงการ (หมายเหตุ 12), โอนสิทธกิารเช่าที่ดินภายใต้สัญญาเช่า
พ้ืนที่หลังคา (หมายเหตุ 32.1) และค้ าประกนัโดยบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยื้มที่ส าคญัดังนี้ 1) บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (Debt to Equity 
Ratio)  ไว้ในอัตราไม่เกนิ  2  ต่อ  1  และ  2)  บริษัทย่อยจะต้องด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt 
Service Coverage Ratio)  ไว้ในอัตราส่วนไม่ต่ ากว่า 1 ต่อ 1 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
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17. เงินกูยื้มระยะยาว  (ต่อ)
การเพ่ิมขึน้และลดลงของเงินกูยื้มระยะยาว  ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

งบการเงิน

งบการเงินรวม (บาท) เฉพาะกจิการ (บาท)

มูลคา่ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 651,189,962.61 185,290,376.54
จ่ายคนืเงินกูยื้มระหว่างปี -118,622,678.71 -52,896,000.00
มูลคา่ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 532,567,283.90 132,394,376.54

18. หุ้นกู้
เมือ่วันที่  26  พฤษภาคม  2559  บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกูช้นิดผู้ถือ   ไม่ด้อยสิทธ ิ  ไม่มีหลักประกนั   และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

      จ านวน 500,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 500 ล้านบาท หุ้นกูม้ีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.30 ต่อปี และมีอายุ 1 ปี 
      11 เดือน 29 วัน ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 หุ้นกูด้ังกล่าวออกตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2559 
      เมือ่วันที่ 21 เมษายน 2559

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  
      19.1  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ 9,650,204.90 10,587,918.74 6,460,203.34 5,087,762.67
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า 171,850,445.02 156,824,777.78 80,368,220.47 156,824,777.78

รวม 181,500,649.92 167,412,696.52 86,828,423.81 161,912,540.45
หัก  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
       ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -103,155,267.70 -81,071,337.75 -83,152,607.22 -79,593,088.66

สุทธิ 78,345,382.22 86,341,358.77 3,675,816.59 82,319,451.79

      19.2  การเพ่ิมขึน้และลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
งบการเงิน

งบการเงินรวม (บาท) เฉพาะกจิการ (บาท)

มูลคา่ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 167,412,696.52 161,912,540.45
เพ่ิมขึน้ระหว่างปี 103,034,658.88 4,997,649.53
จ่ายช าระคนืระหว่างปี -88,946,705.48 -80,081,766.17
มูลคา่ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 181,500,649.92 86,828,423.81

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
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      19.3  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ถาวร ราคาทุนที่อยู่ในระหว่างจ่ายช าระแกเ่จ้าหนี้ตามสัญญาเช่า ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 740,172,467.29 538,560,467.29 538,560,467.29 538,560,467.29
ยานพาหนะ 28,881,859.81 23,127,065.42 14,977,551.40 14,894,018.69

รวม 769,054,327.10 561,687,532.71 553,538,018.69 553,454,485.98

      19.4  จ านวนเงินขัน้ต่ าที่ต้องจ่ายสินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
ภายใน 1 ปี 109,121,750.08 87,632,417.49 85,580,430.91 85,880,261.49
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 46,492,793.42 88,053,126.87 3,095,658.08 84,548,814.87
เกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 39,391,166.53 845,169.00 791,247.60 29,946.00

รวม 195,005,710.03 176,530,713.36 89,467,336.59 170,459,022.36
หัก  ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ
       สัญญาเช่าการเงิน -13,505,060.11 -9,118,016.84 -2,638,912.78 -8,546,481.91
มูลคา่ปัจจุบันของหนี้สินตาม
       สัญญาเช่าการเงิน 181,500,649.92 167,412,696.52 86,828,423.81 161,912,540.45

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกีย่วกบัผลประโยชน์พนักงานตามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน

        พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือ่เกษียณแกพ่นักงานตามสิทธแิละอายุงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว
       โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้มีความเสีย่งจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย ได้แก ่ ความเสีย่ง
       ของช่วงชีวิต ความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียน ความเสีย่งจากอัตราดอกเบี้ย และความเสีย่งจากตลาด (เงินลงทุน)

   ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
   มูลคา่ปัจจุบันของภาระผูกพัน 13,744,797.50 11,456,777.50 11,813,406.50 10,657,003.50 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
   การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2559 2558 2559 2558

   ยอดคงเหลือต้นงวด 11,456,777.50 8,803,934.00 10,657,003.50 8,803,934.00 
   ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย 2,838,796.00 2,768,074.00 1,707,179.00 1,968,300.00 
   ผลประโยชน์จ่าย (55,500.00) (115,230.50) (55,500.00) (115,230.50)
   ผลก าไรจากการประมาณการตามหลัก
     คณิตศาสตร์ประกนัภัยที่รับรู้ในก าไร
     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (495,276.00) 0.00 (495,276.00) 0.00 
   ยอดคงเหลือปลายงวด 13,744,797.50 11,456,777.50 11,813,406.50 10,657,003.50 

   คา่ใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
   ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2,413,011.04 2,485,604.00 1,310,456.00 1,688,872.00 
   ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 425,784.96 282,470.00 396,723.00 279,428.00 

รวม 2,838,796.00 2,768,074.00 1,707,179.00 1,968,300.00 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้คา่ใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้ในงบก าไรขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
   คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 2,838,796.00 2,768,074.00 1,707,179.00 1,968,300.00 

   ขอ้สมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธถัีวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก)
งบการเงินรวม (ร้อยละ) งบการเงินเฉพาะกจิการ (ร้อยละ)
2559 2558 2559 2558

   อัตราคดิลด 3.52 - 3.70 3.61 - 3.70 3.52 3.70 
   การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต 5.00 - 6.00 5.00 - 6.00 5.00 5.00 
   ขอ้สมมติเกีย่วกบัอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551
    ("TMO08")

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
   การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2559 2558 2559 2558

   ยอดคงเหลือต้นงวด 11,456,777.50 8,803,934.00 10,657,003.50 8,803,934.00 
   ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย 2,838,796.00 2,768,074.00 1,707,179.00 1,968,300.00 
   ผลประโยชน์จ่าย (55,500.00) (115,230.50) (55,500.00) (115,230.50)
   ผลก าไรจากการประมาณการตามหลัก
     คณิตศาสตร์ประกนัภัยที่รับรู้ในก าไร
     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (495,276.00) 0.00 (495,276.00) 0.00 
   ยอดคงเหลือปลายงวด 13,744,797.50 11,456,777.50 11,813,406.50 10,657,003.50 

   คา่ใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
   ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2,413,011.04 2,485,604.00 1,310,456.00 1,688,872.00 
   ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 425,784.96 282,470.00 396,723.00 279,428.00 

รวม 2,838,796.00 2,768,074.00 1,707,179.00 1,968,300.00 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้คา่ใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้ในงบก าไรขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
   คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 2,838,796.00 2,768,074.00 1,707,179.00 1,968,300.00 

   ขอ้สมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธถัีวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก)
งบการเงินรวม (ร้อยละ) งบการเงินเฉพาะกจิการ (ร้อยละ)
2559 2558 2559 2558

   อัตราคดิลด 3.52 - 3.70 3.61 - 3.70 3.52 3.70 
   การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต 5.00 - 6.00 5.00 - 6.00 5.00 5.00 
   ขอ้สมมติเกีย่วกบัอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551
    ("TMO08")

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
      การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
            การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที่เกีย่วขอ้งในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที่อาจเป็นไปได้
      อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก าหนด
      ไว้เป็นจ านวนเงิน ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
เพ่ิมขึน้ ลดลง เพ่ิมขึน้ ลดลง

   ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
      ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559
      อัตราคดิลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) -1,131,747.00 1,320,185.00 -926,938.00 1,069,970.00
      การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต
          (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,285,155.00 -1,125,741.00 1,043,095.00 -922,946.00
      อัตราลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 3,739,804.00 3,695,621.00 -979,949.00 3,530,051.00

            แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค านึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว 
      แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ

21.  ทุนเรือนหุ้น 
     21.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมือ่วันที่  21 เมษายน 2559  ผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้ 
         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 โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว เมือ่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
         2.  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ    แบบมอบอ านาจทั่วไป     (General    Mandate)     โดยออกหุ้นสามัญใหม่   จ านวนไม่เกนิ 
              200,280,000 หุ้น  มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  0.50  บาท เป็นจ านวนเงิน 100.14  ล้านบาท   และเสนอขายให้แกผู้่ถือหุ้นเดิมตาม
              สัดส่วนจ านวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ จ านวนไม่เกนิ 133,520,000 หุ้น และบุคคลในวงจ ากดั จ านวนไม่เกนิ  66,760,000 
              หุ้น  โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว  เมือ่วันที ่10 พฤษภาคม 2559

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      21.2  การเพ่ิมขึน้และลดลงของทุนเรือนหุ้น ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
   

จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท) จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท)
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 746,347,402 373,173,701.00 631,874,101 315,937,050.50
ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธ ิUAC-W1 0 0.00 35,731,200 17,865,600.00
ลดทุนหุ้นสามัญ -78,742,101 -39,371,050.50 0 0.00
เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 200,280,000 100,140,000.00 0 0.00
ยอด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 867,885,301 433,942,650.50 667,605,301 333,802,650.50

      21.3  ใบส าคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสามัญของบริษัท  (UAC-W1)
1.  เมือ่วันที่ 30 เมษายน 2558  บริษัทฯ ได้จ่ายหุ้นปันผลให้แกผู้่ถือหุ้น  ผลท าให้อัตราการใช้สิทธเิปล่ียนเป็น 1 หน่วย 
     ต่อหุ้นสามัญ  1.35  หุ้น  และราคาใช้สิทธเิปล่ียนเป็นหุ้นละ   5.5555  บาท   และวันสุดท้ายของการใช้สิทธใินวันที่ 
     29 มกราคม 2559
2.  การเพ่ิมขึน้และลดลงของใบส าคญัแสดงสิทธ ิ (UAC-W1)  สรุปได้ดังนี้

2559 2558
          ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 84,767,021 90,996,105
          ใช้สิทธติามใบส าคญัแสดงสิทธิ -26,467,570 -6,229,084
          ใบส าคญัแสดงสิทธหิมดอายุ -58,299,451 0
          ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 0 84,767,021

22. 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

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

จ านวนหน่วย
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      21.2  การเพ่ิมขึน้และลดลงของทุนเรือนหุ้น ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
   

จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท) จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท)
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 746,347,402 373,173,701.00 631,874,101 315,937,050.50
ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธ ิUAC-W1 0 0.00 35,731,200 17,865,600.00
ลดทุนหุ้นสามัญ -78,742,101 -39,371,050.50 0 0.00
เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 200,280,000 100,140,000.00 0 0.00
ยอด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 867,885,301 433,942,650.50 667,605,301 333,802,650.50

      21.3  ใบส าคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสามัญของบริษัท  (UAC-W1)
1.  เมือ่วันที่ 30 เมษายน 2558  บริษัทฯ ได้จ่ายหุ้นปันผลให้แกผู้่ถือหุ้น  ผลท าให้อัตราการใช้สิทธเิปล่ียนเป็น 1 หน่วย 
     ต่อหุ้นสามัญ  1.35  หุ้น  และราคาใช้สิทธเิปล่ียนเป็นหุ้นละ   5.5555  บาท   และวันสุดท้ายของการใช้สิทธใินวันที่ 
     29 มกราคม 2559
2.  การเพ่ิมขึน้และลดลงของใบส าคญัแสดงสิทธ ิ (UAC-W1)  สรุปได้ดังนี้

2559 2558
          ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 84,767,021 90,996,105
          ใช้สิทธติามใบส าคญัแสดงสิทธิ -26,467,570 -6,229,084
          ใบส าคญัแสดงสิทธหิมดอายุ -58,299,451 0
          ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 0 84,767,021

22. 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

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

จ านวนหน่วย
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23. การจัดสรรก าไรสะสม 
      23.1  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2559 เมือ่วันที่ 21 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แกผู้่ถือหุ้น 
               อัตราหุ้นละ  0.10  บาท  จ านวน   667.61  ล้านหุ้น  รวมเป็นเงิน  66.76  ล้านบาท    และต้ังส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ
               ด าเนินงานประจ าปี 2558  จ านวน 4.34 ล้านบาท  โดยจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
      23.2  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมือ่วันที่ 9 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แกผู้่ถือหุ้น
               อัตราหุ้นละ 0.06945 บาท จ านวน 554.22 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 38.49 ล้านบาท แบ่งเป็น 1)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของ
               บริษัทไม่เกนิจ 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 ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  จ านวน 4.07 ล้านบาท  โดยจ่ายเงินปันผลแล้ว
               ในวันที่ 30 เมษายน 2558

24. ภาษีเงินได้
      24.1  การค านวณภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

              บริษัทฯ และบริษัทย่อย ค านวณภาษีเงินได้ในอัตราตามเกณฑ์ประมวลรัษฎากร จากก าไร(ขาดทุน)กอ่นหักภาษีเงินได้
     ส าหรับปี   บวกกลับด้วยส ารองคา่ใช้จ่ายและรายการอ่ืนๆ   ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี) 
     ยกเว้นก าไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นจากการได้รับส่งเสริมการลงทุน

      24.2  คา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  มีดังนี้ 
                

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ส าหรับปีปัจจุบัน 14,928,393.24 6,980,165.47 0.00 0.00

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงของผลต่างช่ัวคราว -10,303,255.76 150,442.09 -8,978,737.08 1,910,000.09

คา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 4,625,137.48 7,130,607.56 -8,978,737.08 1,910,000.09

ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      24.2  คา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  (ต่อ)
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ภาษีเงินได้ที่เกีย่วขอ้งกบั
     ก าไรจากการประมาณการตามหลัก
          คณิตศาสตร์ประกนัภัยส าหรับภาระ
          ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 99,055.20 0.00 99,055.20 0.00
คา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู้ใน
     ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 99,055.20 0.00 99,055.20 0.00

      24.3  การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ 29,024,126.35 101,130,775.42 (2,149,393.86) 88,664,105.83
อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 20 20 20
ภาษีเงินได้ 5,804,825.27 20,226,155.08 (429,878.77) 17,732,821.17
คา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 4,968,492.41 3,441,671.23 1,126,757.74 1,287,082.23
รายได้ที่ต้องช าระภาษีเพ่ิม 874,623.31 0.00 0.00 0.00
คา่ใช้จ่ายที่หักได้เพ่ิมทางภาษี (1,185,756.71) (764,239.80) (9,675,616.05) (17,109,903.31)
ก าไร(ขาดทุน)ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (97,294.30) (120,882.26) 0.00 0.00
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม (6,237,193.26) (15,837,329.63) 0.00 0.00

ผลกระทบจากการตัดรายการกบั
บริษัทย่อย 497,440.76 185,232.94 0.00 0.00

คา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,625,137.48 7,130,607.56 (8,978,737.08) 1,910,000.09

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงร้อยละ 16 7 418 2

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      24.2  คา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  (ต่อ)
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ภาษีเงินได้ที่เกีย่วขอ้งกบั
     ก าไรจากการประมาณการตามหลัก
          คณิตศาสตร์ประกนัภัยส าหรับภาระ
          ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 99,055.20 0.00 99,055.20 0.00
คา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู้ใน
     ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 99,055.20 0.00 99,055.20 0.00

      24.3  การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ 29,024,126.35 101,130,775.42 (2,149,393.86) 88,664,105.83
อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 20 20 20
ภาษีเงินได้ 5,804,825.27 20,226,155.08 (429,878.77) 17,732,821.17
คา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 4,968,492.41 3,441,671.23 1,126,757.74 1,287,082.23
รายได้ที่ต้องช าระภาษีเพ่ิม 874,623.31 0.00 0.00 0.00
คา่ใช้จ่ายที่หักได้เพ่ิมทางภาษี (1,185,756.71) (764,239.80) (9,675,616.05) (17,109,903.31)
ก าไร(ขาดทุน)ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (97,294.30) (120,882.26) 0.00 0.00
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม (6,237,193.26) (15,837,329.63) 0.00 0.00

ผลกระทบจากการตัดรายการกบั
บริษัทย่อย 497,440.76 185,232.94 0.00 0.00

คา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,625,137.48 7,130,607.56 (8,978,737.08) 1,910,000.09

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงร้อยละ 16 7 418 2

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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25. ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุน้
      25.1  ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน  ค ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับป ี ด้วยจ ำนวนหุน้สำมัญถัวเฉล่ียที่ออก
                และเรียกช ำระแล้ว โดยใช้จ ำนวนหุน้รวมจ ำนวนหุน้ปนัผลที่ออกใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ ดังนี้

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น จ ำนวนหุ้น ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น
(บำท) (หุ้น) (บำท)

ป ี2559 0.05 664,188,383    0.01
ป ี2558 0.15 624,904,477    0.14

      25.2  ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุน้ปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับป ีด้วยจ ำนวนหุน้สำมัญถัวเฉล่ียที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 
                บวกด้วยจ ำนวนหุน้สำมัญที่บริษัทฯ ต้องออกใหก้ับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน้สำมัญของบริษัท (หมำยเหตุ 21)

ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวนหุ้น ก ำไรต่อหุ้น
2559      บำท      2558 2559      หุ้น      2558 2559 บำท 2558

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน
    ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ 29,641,951.14 96,348,288.89 664,188,383 624,904,477 0.05 0.15
    ผลกระทบของหุ้นสำมัญ เทียบเท่ำปรับเพ่ิม 
        (สิทธทิี่จะใช้สิทธซิื้อหุ้น) 0.00 0.00 0 30,342,052
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด
    ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ
       สมมติว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงเป็นหุ้นสำมัญ 29,641,951.14 96,348,288.89 664,188,383 655,246,529 0.05 0.15

ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวนหุ้น ก ำไรต่อหุ้น
2559      บำท      2558 2559      หุ้น      2558 2559 บำท 2558

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน
    ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ 6,829,343.22 86,754,105.74 664,188,383 624,904,477 0.01 0.14
    ผลกระทบของหุ้นสำมัญ เทียบเท่ำปรับเพ่ิม 
        (สิทธทิี่จะใช้สิทธซิื้อหุ้น) 0.00 0.00 0 30,342,052
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด
    ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ
        สมมติว่ำ มีกำรเปล่ียนแปลงเป็นหุ้นสำมัญ 6,829,343.22 86,754,105.74 664,188,383 655,246,529 0.01 0.13

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

              (              นำงสำวนลิรัตน ์   จำรุมโนภำส ,    นำยชัชพล    ประสพโชค              )

624,904,477

จ ำนวนหุ้น
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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งบกำรเงินรวม

(หุ้น)
664,188,383

26. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั
                ส่วนหนึ่งในทรัพย์สิน หนี้สิน รายไดแ้ละคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกดิขึน้จากรายการบัญชีกบับุคคลและกจิการ
      ที่เกีย่วขอ้งกนั   รายการที่เกีย่วขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้   และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกนั มรีายละเอียดดงันี้
      26.1  ขอ้มลูทั่วไป

รายการคา้
            บุคคลทีเ่กีย่วข้อง
             นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ ญาติสนิทของกรรมการ ค่าเช่าโกดังสินค้า เดือนละ 0.14 ล้านบาท 
            บริษัทย่อย
             บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี  จ ากัด บริษัทย่อย รายได้อ่ืน เดือนละ 0.16 ล้านบาท 

เงินให้กูยื้ม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-2 ต่อปี
             บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด บริษัทย่อย ขายสินค้า ราคาตลาด

รายได้อ่ืน เดือนละ 0.03 ล้านบาท 
เงินให้กูยื้ม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-1 ต่อปี,

MLR-2 ต่อปี
             บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด บริษัทย่อย รายได้อ่ืน เดือนละ 0.02 ล้านบาท 

เงินให้กูย้ืม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-2 ต่อปี
             บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ บริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายอ่ืน ตามทีจ่่ายจริง 

แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด
           บริษัทร่วม
             บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน ขายสินค้า ราคาตลาด

ซือ้สินค้า ราคาตลาด
             บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน ซือ้สินค้า ราคาตลาด

รายได้อ่ืน เดือนละ 0.05 - 0.11 ล้านบาท 
ค่าจ้างผู้รับเหมา ตามราคาทีต่กลงกัน 

             บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากัด บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน เงินให้กูยื้ม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 1 ต่อปี
             บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน รายได้อ่ืน เดือนละ 0.02 ล้านบาท

จ ากดั ค่าจ้างผู้รับเหมา ตามราคาทีต่กลงกัน 
เงินให้กูยื้ม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 1 ต่อปี

           กิจการอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง
             บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุน้และกรรมการในบริษัทย่อย ขายสินค้า ราคาตลาด

ค่าจ้างผู้รับเหมา ตามราคาทีต่กลงกัน 
             บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากัด ผู้ถือหุน้และกรรมการในบริษัทย่อย เงินกูยื้ม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 2 ต่อปี
             ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพประทานพร วัสดุภัณฑ์ ผู้ถือหุน้และกรรมการในบริษัทย่อย ค่าวัสดุ ราคาตลาด
             ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น ผู้ถือหุน้และกรรมการในบริษัทย่อย ค่าวัสดุ ราคาตลาด
             ห้างหุน้ส่วนจ ากัด มหาเทวพรหม ผู้ถือหุน้และกรรมการในบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายอ่ืน ตามราคาทีต่กลงกัน

เทพประทานพรคอนกรีต
             บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จ ากัด ญาติสนิทของกรรมการ ซือ้สินค้า ราคาตลาด
             บริษัท พีพีเจ จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ญาติสนิทของกรรมการ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ราคาตลาด

เอ็นเนอร์ย่ี แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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26. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั
                ส่วนหนึ่งในทรัพย์สิน หนี้สิน รายไดแ้ละคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกดิขึน้จากรายการบัญชีกบับุคคลและกจิการ
      ที่เกีย่วขอ้งกนั   รายการที่เกีย่วขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้   และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกนั มรีายละเอียดดงันี้
      26.1  ขอ้มลูทั่วไป

รายการคา้
            บุคคลทีเ่กีย่วข้อง
             นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ ญาติสนิทของกรรมการ ค่าเช่าโกดังสินค้า เดือนละ 0.14 ล้านบาท 
            บริษัทย่อย
             บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี  จ ากัด บริษัทย่อย รายได้อ่ืน เดือนละ 0.16 ล้านบาท 

เงินให้กูยื้ม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-2 ต่อปี
             บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด บริษัทย่อย ขายสินค้า ราคาตลาด

รายได้อ่ืน เดือนละ 0.03 ล้านบาท 
เงินให้กูยื้ม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-1 ต่อปี,

MLR-2 ต่อปี
             บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด บริษัทย่อย รายได้อ่ืน เดือนละ 0.02 ล้านบาท 

เงินให้กูยื้ม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-2 ต่อปี
             บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ บริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายอ่ืน ตามทีจ่่ายจริง 

แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด
           บริษัทร่วม
             บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน ขายสินค้า ราคาตลาด

ซือ้สินค้า ราคาตลาด
             บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน ซือ้สินค้า ราคาตลาด

รายได้อ่ืน เดือนละ 0.05 - 0.11 ล้านบาท 
ค่าจ้างผู้รับเหมา ตามราคาทีต่กลงกัน 

             บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากัด บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน เงินให้กูยื้ม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 1 ต่อปี
             บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน รายได้อ่ืน เดือนละ 0.02 ล้านบาท

จ ากดั ค่าจ้างผู้รับเหมา ตามราคาทีต่กลงกัน 
เงินให้กูยื้ม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 1 ต่อปี

           กิจการอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง
             บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุน้และกรรมการในบริษัทย่อย ขายสินค้า ราคาตลาด

ค่าจ้างผู้รับเหมา ตามราคาทีต่กลงกัน 
             บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากัด ผู้ถือหุน้และกรรมการในบริษัทย่อย เงินกูยื้ม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 2 ต่อปี
             ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เทพประทานพร วัสดุภัณฑ์ ผู้ถือหุน้และกรรมการในบริษัทย่อย ค่าวัสดุ ราคาตลาด
             ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น ผู้ถือหุน้และกรรมการในบริษัทย่อย ค่าวัสดุ ราคาตลาด
             ห้างหุน้ส่วนจ ากัด มหาเทวพรหม ผู้ถือหุน้และกรรมการในบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายอ่ืน ตามราคาทีต่กลงกัน

เทพประทานพรคอนกรีต
             บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จ ากัด ญาติสนิทของกรรมการ ซือ้สินค้า ราคาตลาด
             บริษัท พีพีเจ จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ญาติสนิทของกรรมการ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ราคาตลาด

เอ็นเนอร์ย่ี แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      26.2  รายการทรัพย์สินและหนี้สินกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 
   บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ากดั (เดิมช่ือ 
        บริษัท ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จ ากดั) 0.00 0.00 48,219.00 0.00
   บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 0.00 0.00 5,311,554.00 1,604,112.00
   บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 0.00 0.00 15,448,409.02 31,200.00
   บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 0.00 0.00 18,048.00 0.00
   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 0.00 53,500.00
   บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั 1,380,300.00 460,100.00 1,380,300.00 460,100.00
   บริษัท เซบิกา๊ซ ยูเอซี จ ากดั 0.00 0.00 0.00 0.00
   บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากดั 389,068.00 0.00 0.00 0.00
   บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 9,342.46 0.00 0.00 0.00

รวม 1,778,710.46 460,100.00 22,206,530.02 2,148,912.00
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซื้อสินทรัพย์ถาวร
   บริษัท เซบิกา๊ซ ยูเอซี จ ากดั 993,678.75 993,678.75 993,678.75 993,678.75
เงินให้กูยื้มระยะสั้น
   บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ากดั (เดิมช่ือ 
        บริษัท ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จ ากดั) 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00
   บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 0.00 0.00 86,500,000.00 60,000,000.00
   บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 0.00 0.00 106,000,000.00 0.00
   บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
   บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากดั 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00
   บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00

รวม 18,000,000.00 0.00 217,500,000.00 65,000,000.00

การเพ่ิมขึน้และลดลง ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 มีดังนี้ 
งบการเงิน

งบการเงินรวม (บาท) เฉพาะกจิการ (บาท)
ยอดคงเหลือต้นงวด 0.00 65,000,000.00
ให้กูยื้มเพ่ิมระหว่างงวด 71,000,000.00 321,500,000.00
จ่ายช าระระหว่างงวด (53,000,000.00) (169,000,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด 18,000,000.00 217,500,000.00

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

2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน

   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 

        เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 20,116.00 16,585.00

   บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั 4,642,357.83 1,770,473.39 4,642,357.83 1,770,473.39

   บริษัท เซบิกา๊ซ ยูเอซี จ ากดั 17,650,200.39 29,632,375.48 0.00 0.00

   บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 140,600.00 0.00 0.00 0.00

   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั 3,787,176.00 597,330.00 0.00 0.00

   บริษัท พีพีเจ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท ยูนิเวอร์แซล 

        เอ็นเนอร์ย่ี แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั) 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00

   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภักดีแผ่นดินขอนแกน่ 0.00 3,965.42 0.00 0.00

   บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จ ากดั 9,118.72 0.00 0.00 0.00

รวม 26,247,452.94 32,004,144.29 4,680,473.83 1,787,058.39

เงินกูยื้มระยะสั้น

   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั 81,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00

การเพ่ิมขึน้และลดลง ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 มีดังนี้ 

งบการเงินรวม (บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวด 60,000,000.00

รับเงินกูยื้มเพ่ิมระหว่างงวด 21,000,000.00

ยอดคงเหลือปลายงวด 81,000,000.00

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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152 รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 



      26.2  รายการทรัพย์สินและหนี้สินกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั (ต่อ)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน

   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 

        เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 20,116.00 16,585.00

   บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั 4,642,357.83 1,770,473.39 4,642,357.83 1,770,473.39

   บริษัท เซบิกา๊ซ ยูเอซี จ ากดั 17,650,200.39 29,632,375.48 0.00 0.00

   บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 140,600.00 0.00 0.00 0.00

   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั 3,787,176.00 597,330.00 0.00 0.00

   บริษัท พีพีเจ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท ยูนิเวอร์แซล 

        เอ็นเนอร์ย่ี แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั) 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00

   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภักดีแผ่นดินขอนแกน่ 0.00 3,965.42 0.00 0.00

   บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จ ากดั 9,118.72 0.00 0.00 0.00

รวม 26,247,452.94 32,004,144.29 4,680,473.83 1,787,058.39

เงินกูยื้มระยะสั้น

   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั 81,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00

การเพ่ิมขึน้และลดลง ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 มีดังนี้ 

งบการเงินรวม (บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวด 60,000,000.00

รับเงินกูยื้มเพ่ิมระหว่างงวด 21,000,000.00

ยอดคงเหลือปลายงวด 81,000,000.00

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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153รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 



      26.3  รายการรายได้และคา่ใช้จ่ายกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  มีดังนี้
                

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2559 2558 2559 2558

                  รายได้จากการขาย
   บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 0.00 0.00 18,339,298.01 0.00
   บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั 2,395,100.00 3,225,000.00 2,395,100.00 3,225,000.00
   บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00

รวม 2,395,100.00 3,575,000.00 20,734,398.01 3,575,000.00
                  รายได้อ่ืน

   บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ากดั (เดิมช่ือ 
       บริษัท ยูเอซี ไฮไดรเท็ค จ ากดั) 0.00 0.00 48,219.00 0.00

             บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 0.00 0.00 3,686,442.00 2,782,807.00
             บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 0.00 0.00 5,595,066.00 210,824.00

   บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 0.00 0.00 456,782.00 303,207.00
   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ 
        แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 681,370.00 3,054,849.00

             บริษัท เซบิกา๊ซ ยูเอซี จ ากดั 890,000.00 1,844,770.56 890,000.00 1,751,465.00
   บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากดั 643,575.00 0.00 0.00 0.00

             บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 149,342.46 0.00 140,000.00 0.00
รวม 1,682,917.46 1,844,770.56 11,497,879.00 8,103,152.00

                  ต้นทนุขายและให้บริการ
     1)  ซื้อสินคา้

     บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 18,800.00 15,500.00

               บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั 22,245,815.20 25,635,508.25 22,245,815.20 25,635,508.25
     2)  คา่จ้างผู้รับเหมา 
               บริษัท เซบิกา๊ซ ยูเอซี จ ากดั 286,064.50 0.00 0.00 0.00

     บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) 
        จ ากดั 1,362,127.50 0.00 0.00 0.00

     3)  คา่ใช้จ่ายในการผลิต
               บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จ ากดั 229,115.00 0.00 0.00 0.00

รวม 24,123,122.20 25,635,508.25 22,264,615.20 25,651,008.25

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      26.3  รายการรายได้และคา่ใช้จ่ายกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 (ต่อ)
               

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2559 2558 2559 2558

                  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
             นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ 1,667,368.44 1,667,368.44 1,667,368.44 1,667,368.44

   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 0.00 24,151.81
   บริษัท พีพีเจ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท ยูนิเวอร์แซล 
        เอ็นเนอร์ย่ี แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั) 265,997.20 0.00 265,997.20 0.00
   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มหาเทวพรหม
         เทพประทานพรคอนกรีต 0.00 208,140.44 0.00 0.00
   บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จ ากดั 98,300.00 174,540.00 98,300.00 174,540.00

รวม 2,031,665.64 2,050,048.88 2,031,665.64 1,866,060.25
                  ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย 

   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั 864,913.00 0.00 0.00 0.00

      26.4   รายการอ่ืนกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
                  สินทรัพย์ถาวร
             บริษัท เซบิกา๊ซ ยูเอซี จ ากดั 26,671,388.29 199,817,363.63 238,241.20 12,275,173.44

   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั 2,324,933.00 745,275.00 0.00 0.00
   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพประทานพร 
         วัสดุภัณฑ์ 0.00 265,480.00        0.00 0.00
   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภักดีแผ่นดินขอนแกน่ 2,000,000.00 6,206.00 0.00 0.00

รวม 30,996,321.29 200,834,324.63 238,241.20 12,275,173.44

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



      26.3  รายการรายได้และคา่ใช้จ่ายกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 (ต่อ)
               

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2559 2558 2559 2558

                  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
             นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ 1,667,368.44 1,667,368.44 1,667,368.44 1,667,368.44

   บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 0.00 24,151.81
   บริษัท พีพีเจ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท ยูนิเวอร์แซล 
        เอ็นเนอร์ย่ี แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั) 265,997.20 0.00 265,997.20 0.00
   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มหาเทวพรหม
         เทพประทานพรคอนกรีต 0.00 208,140.44 0.00 0.00
   บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จ ากดั 98,300.00 174,540.00 98,300.00 174,540.00

รวม 2,031,665.64 2,050,048.88 2,031,665.64 1,866,060.25
                  ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย 

   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั 864,913.00 0.00 0.00 0.00

      26.4   รายการอ่ืนกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2559 2558 2559 2558
                  สินทรัพย์ถาวร
             บริษัท เซบิกา๊ซ ยูเอซี จ ากดั 26,671,388.29 199,817,363.63 238,241.20 12,275,173.44

   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั 2,324,933.00 745,275.00 0.00 0.00
   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพประทานพร 
         วัสดุภัณฑ์ 0.00 265,480.00        0.00 0.00
   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภักดีแผ่นดินขอนแกน่ 2,000,000.00 6,206.00 0.00 0.00

รวม 30,996,321.29 200,834,324.63 238,241.20 12,275,173.44

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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27. คา่ตอบแทนกรรมการ
คา่ตอบแทนกรรมการนี้เน้นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แกก่รรมการบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

      จ ากดั  โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกีย่วขอ้งที่จ่ายให้กบักรรมการในฐานะผู้บริหาร

28. คา่ตอบแทนผู้บริหาร
คา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัเงินเดือน    คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แกก่รรมการเฉพาะในฐานะ

      ผู้บริหาร และให้ผู้บริหารตามนิยามในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ อันได้แก ่ผู้จัดการหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
      ระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา      และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่า      ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย  

29. คา่ใช้จ่ายตามลักษณะ
คา่ใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคญั ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2559 2558 2559 2558

    งานที่กจิการท าและถือเป็น
         รายจ่ายฝ่ายทุน (6,425,687.42) (9,480,701.25) (1,890,572.34) (5,819,333.03)
    การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ 5,035,549.22 (44,307,878.12) 5,625,374.03 (18,981,506.04)
    วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 218,208,606.25 150,624,314.86 40,133,188.15 13,135,045.18
    คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 103,613,690.72 85,650,532.69 66,864,884.58 63,808,235.01
    คา่เสื่อมราคา 94,129,061.68 65,106,213.91 66,142,307.69 54,004,196.57
    ขาดทุนจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 37,852,677.03 8,025,050.43 37,852,677.03 8,025,050.43
    คา่นายหน้าขายสินคา้ 3,604,170.00 3,698,993.00 3,604,170.00 3,687,793.00
    คา่ตอบแทนกรรมการ 3,380,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 2,370,000.00
    คา่ตอบแทนผู้บริหาร 23,042,080.01 14,799,645.00 19,163,330.01 12,799,645.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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30. ส่วนงานด าเนินงาน
      30.1  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯ   ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน
              ได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน และประเมินผลการด าเนินงาน
              ของส่วนงาน   โดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบริษัทฯ  คอื  ประธานกรรมการบริหาร
      30.2  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยด าเนินธรุกจิในส่วนงานด าเนินงานที่ส าคญั  ดังนี้
                บริษัทใหญ่

 -  ส่วนงานทางธรุกจิ  คอื  1) น าเขา้และจ าหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ,  2) ให้บริการเป็นที่ปรึกษา
    และให้ค าแนะน าด้านการตลาดส าหรับสินคา้และบริการ,  3) ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ,  4)  ให้บริการรับเหมากอ่สร้าง 
    เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ  5)  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

       -  ส่วนงานทางภูมิศาสตร์  มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ   
                บริษัทย่อย

 -  ส่วนงานทางธรุกจิ  คอื  1)  รับจ้างผลิตน้ าประปา เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม และใช้ในการบริโภค รวมทั้งจ าหน่ายและติดต้ัง
    วัสดุอุปกรณ์ที่เกีย่วขอ้ง,   2)  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า   การขนส่งคมนาคมและ
    อุตสาหกรรมทั่วไป  (ยังไม่มีรายได้), 3) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานทดแทน, 4) ผลิตและจ าหน่าย
    เช้ือเพลิงอัดแท่ง (ยังไม่มีรายได้) และ 5) ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
 -  ส่วนงานทางภูมิศาสตร์   มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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27. คา่ตอบแทนกรรมการ
คา่ตอบแทนกรรมการนี้เน้นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แกก่รรมการบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

      จ ากดั  โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกีย่วขอ้งที่จ่ายให้กบักรรมการในฐานะผู้บริหาร

28. คา่ตอบแทนผู้บริหาร
คา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัเงินเดือน    คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แกก่รรมการเฉพาะในฐานะ

      ผู้บริหาร และให้ผู้บริหารตามนิยามในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ อันได้แก ่ผู้จัดการหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
      ระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา      และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่า      ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย  

29. คา่ใช้จ่ายตามลักษณะ
คา่ใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคญั ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2559 2558 2559 2558

    งานที่กจิการท าและถือเป็น
         รายจ่ายฝ่ายทุน (6,425,687.42) (9,480,701.25) (1,890,572.34) (5,819,333.03)
    การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ 5,035,549.22 (44,307,878.12) 5,625,374.03 (18,981,506.04)
    วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 218,208,606.25 150,624,314.86 40,133,188.15 13,135,045.18
    คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 103,613,690.72 85,650,532.69 66,864,884.58 63,808,235.01
    คา่เสื่อมราคา 94,129,061.68 65,106,213.91 66,142,307.69 54,004,196.57
    ขาดทุนจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 37,852,677.03 8,025,050.43 37,852,677.03 8,025,050.43
    คา่นายหน้าขายสินคา้ 3,604,170.00 3,698,993.00 3,604,170.00 3,687,793.00
    คา่ตอบแทนกรรมการ 3,380,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 2,370,000.00
    คา่ตอบแทนผู้บริหาร 23,042,080.01 14,799,645.00 19,163,330.01 12,799,645.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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30. ส่วนงานด าเนินงาน
      30.1  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯ   ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน
              ได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน และประเมินผลการด าเนินงาน
              ของส่วนงาน   โดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบริษัทฯ  คอื  ประธานกรรมการบริหาร
      30.2  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยด าเนินธรุกจิในส่วนงานด าเนินงานที่ส าคญั  ดังนี้
                บริษัทใหญ่

 -  ส่วนงานทางธรุกจิ  คอื  1) น าเขา้และจ าหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ,  2) ให้บริการเป็นที่ปรึกษา
    และให้ค าแนะน าด้านการตลาดส าหรับสินคา้และบริการ,  3) ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพ,  4)  ให้บริการรับเหมากอ่สร้าง 
    เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ  5)  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

       -  ส่วนงานทางภูมิศาสตร์  มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ   
                บริษัทย่อย

 -  ส่วนงานทางธรุกจิ  คอื  1)  รับจ้างผลิตน้ าประปา เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม และใช้ในการบริโภค รวมทั้งจ าหน่ายและติดต้ัง
    วัสดุอุปกรณ์ที่เกีย่วขอ้ง,   2)  ผลิตและจ าหน่ายกา๊ซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า   การขนส่งคมนาคมและ
    อุตสาหกรรมทั่วไป  (ยังไม่มีรายได้), 3) ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานทดแทน, 4) ผลิตและจ าหน่าย
    เช้ือเพลิงอัดแท่ง (ยังไม่มีรายได้) และ 5) ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
 -  ส่วนงานทางภูมิศาสตร์   มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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31. การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
      31.1  นโยบายการบัญชี

รายละเอียดนโยบายบัญชีทีส่ าคญั   วิธีการทีใ่ช้ซึง่รวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลคา่ทีเ่กี่ยวกบัสินทรัพย์และ
      หนีส้ินทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4.9
      31.2  ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกดิจากการทีคู่่สัญญาไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดในสัญญา  ซึง่กอ่ให้เกดิความ
      เสียหายแกบ่ริษัทฯ  และบริษัทย่อย  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเสีย่งนี ้  โดยการวิเคราะห์ฐานะ
      ทางการเงินของลูกคา้       ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังหัก
      คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญถือเป็นมูลคา่สูงสุดของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
      31.3  ความเสีย่งเกี่ยวกบัอัตราดอกเบีย้

ความเสีย่งเกี่ยวกบัอัตราดอกเบีย้    เกดิจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคต   การเปล่ียนแปลง
      ดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ     และบริษัทย่อย       บริษัทฯ   และบริษัทย่อย 
      มีความเสีย่งเกี่ยวกบัอัตราดอกเบีย้ เนือ่งจากรายการเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน  เงินกู้ยืมระยะยาว 
      และหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิไดใ้ช้อนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว
      31.4  ความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียน

บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียนอันเกี่ยวเนือ่งจากการซือ้และขายสินคา้เป็นเงินตรา
       ต่างประเทศ   บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดต้กลงท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
       ป้องกนัความเสีย่ง  ซึง่สัญญาดงักล่าวมีอายุไม่เกนิหนึง่ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินทีเ่ป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2559 2558 2559 2558

        สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 151,922.05 237,964.01 151,922.50 237,964.01
ลูกหนีก้ารคา้ในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 202,320.50 709,386.55 193,360.50 709,386.55
ลูกหนีอ่ื้นในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 71,975.55 132,844.90 71,975.55 132,844.90

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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31. การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
      31.1  นโยบายการบัญชี

รายละเอียดนโยบายบัญชีทีส่ าคญั   วิธีการทีใ่ช้ซึง่รวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลคา่ทีเ่กี่ยวกบัสินทรัพย์และ
      หนีส้ินทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4.9
      31.2  ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกดิจากการทีคู่่สัญญาไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดในสัญญา  ซึง่กอ่ให้เกดิความ
      เสียหายแกบ่ริษัทฯ  และบริษัทย่อย  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเสีย่งนี ้  โดยการวิเคราะห์ฐานะ
      ทางการเงินของลูกคา้       ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังหัก
      คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญถือเป็นมูลคา่สูงสุดของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
      31.3  ความเสีย่งเกี่ยวกบัอัตราดอกเบีย้

ความเสีย่งเกี่ยวกบัอัตราดอกเบีย้    เกดิจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคต   การเปล่ียนแปลง
      ดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ     และบริษัทย่อย       บริษัทฯ   และบริษัทย่อย 
      มีความเสีย่งเกี่ยวกบัอัตราดอกเบีย้ เนือ่งจากรายการเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน  เงินกู้ยืมระยะยาว 
      และหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิไดใ้ช้อนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว
      31.4  ความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียน

บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียนอันเกี่ยวเนือ่งจากการซือ้และขายสินคา้เป็นเงินตรา
       ต่างประเทศ   บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดต้กลงท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
       ป้องกนัความเสีย่ง  ซึง่สัญญาดงักล่าวมีอายุไม่เกนิหนึง่ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินทีเ่ป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2559 2558 2559 2558

        สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 151,922.05 237,964.01 151,922.50 237,964.01
ลูกหนีก้ารคา้ในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 202,320.50 709,386.55 193,360.50 709,386.55
ลูกหนีอ่ื้นในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 71,975.55 132,844.90 71,975.55 132,844.90

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      31.4  ความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียน (ต่อ)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558
        หนีส้ินทางการเงิน 

เจ้าหนีธ้นาคารทรัสต์รีซีทในสกลุเงิน
       ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.00 895,552.00 0.00 895,552.00
เจ้าหนีก้ารคา้ในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 2,020,694.28 991,736.60 1,772,742.28 822,136.60
เจ้าหนีก้ารคา้ในสกลุเงินยูโร 136,991.10 229,378.44 136,991.10 229,378.44
เจ้าหนีอ่ื้นในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 0.00 98,768.50 0.00 0.00
เจ้าหนีอ่ื้นในสกลุเงินดอลลาร์
       สิงคโปร์ 5,480.00 0.00 5,480.00 0.00

      31.5  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดงันี้
งบการเงินรวม

อัตราแลกเปล่ียนต่อบาท
2559 2558 2559 2558

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 34.7320 - 36.0850 35.4017 - 36.84 2,711,775.10 2,003,928.28
สกลุเงินยูโร 37.84 - 39.37 38.44 - 40.22 307,455.20         143,865.49
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 24.9150 0.00 5,480.00 0.00
สกลุเงินเยน 0.00 0.2950 - 0.3021 0.00 40,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกจิการ
อัตราแลกเปล่ียนต่อบาท
2559 2558 2559 2558

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 34.7320 - 36.0850 35.80 - 36.84 2,428,823.10 1,881,328.28
สกลุเงินยูโร 37.84 - 39.37 38.44 - 40.22 307,455.20 143,865.49
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 24.9150 0.00 5,480.00 0.00
สกลุเงินเยน 0.00 0.2950 - 0.3021 0.00 40,000,000.00

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

- 49 -

      31.6  ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน

       ช่ัวคราว ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น   เงินให้กู้ยืมระยะสัน้   หนีส้ินทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน   ประกอบดว้ย  
       เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน    เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น  เงินกู้ยืมระยะสัน้  เงินกู้ยืมระยะยาว    
       และหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน มีมูลคา่ใกล้เคยีงกบัมูลคา่ยุติธรรม 

32. ภาระผูกพันและหนีส้ินทีอ่าจจะเกดิขึ้นในภายหน้า 
      32.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันทีต้่องจ่ายช าระเงินตามสัญญาเช่าด าเนินงานทีไ่ม่สามารถยกเลิกไดก้บัผู้ให้เช่าหลายราย
               เพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงาน,โกดงัเกบ็สินคา้, ทีต้ั่งโรงงานผลิตกา๊ซชีวภาพอัด และทีต้ั่งโรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2559 2558 2559 2558

ภายใน 1 ปี 8,325,104.81 6,272,747.08 5,514,585.23 3,974,911.71
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 20,065,110.39 18,001,010.89 12,936,844.07 10,765,356.57
เกนิ 5 ปี 100,992,339.47 104,952,032.46 73,917,602.61 76,310,979.81

รวม 129,382,554.67 129,225,790.43 92,369,031.91 91,051,248.09

      32.2  บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการในพ้ืนทีอ่าคารส านักงานและโกดงัสินคา้กบัผู้ให้บริการหลายราย 
               ณ  วันที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558  บริษัทฯ  มีภาระทีจ่ะต้องจ่าย คา่บริการจนครบก าหนดสัญญา จ านวน 5.76 ล้านบาท 
               และ 3.10 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจ านวน 4.06 ล้านบาท และ 0.89 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดบั
      32.3  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซือ้สินคา้ สินทรัพย์ถาวรและจ้างผู้รับเหมากบัผู้ขายและผู้รับจ้างหลายราย
               คงเหลือ ดงันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2559 2558 2559 2558

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,249,797.45 1,674,132.32 1,249,797.45 1,623,032.32
สกลุเงินยูโร 262,420.10 587,275.50 220,073.30 237,815.40
สกลุเงินบาท 72,884,775.02 146,639,866.37 39,104,651.52 116,002,685.58
สกลุเงินเยน 0.00 71,606,875.00 0.00 71,606,875.00
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 0.00 5,480.00 0.00 5,480.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      31.6  ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน

       ช่ัวคราว ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น   เงินให้กู้ยืมระยะสัน้   หนีส้ินทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน   ประกอบดว้ย  
       เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน    เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น  เงินกู้ยืมระยะสัน้  เงินกู้ยืมระยะยาว    
       และหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน มีมูลคา่ใกล้เคยีงกบัมูลคา่ยุติธรรม 

32. ภาระผูกพันและหนีส้ินทีอ่าจจะเกดิขึ้นในภายหน้า 
      32.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันทีต้่องจ่ายช าระเงินตามสัญญาเช่าด าเนินงานทีไ่ม่สามารถยกเลิกไดก้บัผู้ให้เช่าหลายราย
               เพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงาน,โกดงัเกบ็สินคา้, ทีต้ั่งโรงงานผลิตกา๊ซชีวภาพอัด และทีต้ั่งโรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
2559 2558 2559 2558

ภายใน 1 ปี 8,325,104.81 6,272,747.08 5,514,585.23 3,974,911.71
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 20,065,110.39 18,001,010.89 12,936,844.07 10,765,356.57
เกนิ 5 ปี 100,992,339.47 104,952,032.46 73,917,602.61 76,310,979.81

รวม 129,382,554.67 129,225,790.43 92,369,031.91 91,051,248.09

      32.2  บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการในพ้ืนทีอ่าคารส านักงานและโกดงัสินคา้กบัผู้ให้บริการหลายราย 
               ณ  วันที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558  บริษัทฯ  มีภาระทีจ่ะต้องจ่าย คา่บริการจนครบก าหนดสัญญา จ านวน 5.76 ล้านบาท 
               และ 3.10 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจ านวน 4.06 ล้านบาท และ 0.89 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดบั
      32.3  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซือ้สินคา้ สินทรัพย์ถาวรและจ้างผู้รับเหมากบัผู้ขายและผู้รับจ้างหลายราย
               คงเหลือ ดงันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2559 2558 2559 2558

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,249,797.45 1,674,132.32 1,249,797.45 1,623,032.32
สกลุเงินยูโร 262,420.10 587,275.50 220,073.30 237,815.40
สกลุเงินบาท 72,884,775.02 146,639,866.37 39,104,651.52 116,002,685.58
สกลุเงินเยน 0.00 71,606,875.00 0.00 71,606,875.00
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 0.00 5,480.00 0.00 5,480.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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      32.4  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดติ ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการซือ้สินคา้กบัธนาคารสองแห่ง
                คงเหลือดงันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2559 2558 2559 2558

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 229,779.20 103,900.00 191,072.00 52,800.00
สกลุเงินเยน 0.00 71,606,875.00 0.00 71,606,875.00

      32.5  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีหนีส้ินทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากการให้ธนาคาร   2   แห่ง   ออกหนังสือค้ าประกนัคณุภาพสินคา้ให้
               กบัลูกคา้บางราย,    ค้ าประกนัสัญญาจ้างเหมา    และค้ าประกนัภาษีอากรในการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ ณ วันที ่31
               ธันวาคม  2559 และ 2558 รวมจ านวนเงินประมาณ 41.68 ล้านบาท และ  35.51 ล้านบาทในงบการเงินรวม และจ านวน 
               37.28  ล้านบาท  และ  28.06  ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดบั หนังสือค้ าประกนัดงักล่าวไม่มีหลักทรัพย์
               ค้ าประกนั

33. กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน
                บริษัทฯ  และบริษัทย่อยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ช่ือ  "กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์พูลฟันด์
      ซึง่จดทะเบียนแล้ว"  ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  2530 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม โดยให้บริษัทจัดการกองทุน
      เป็นผู้จัดการกองทุนฯ ซึง่ตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายสะสมเขา้กองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดอืนตาม
      อายุการท างานของพนักงาน และบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบเป็นรายเดอืนเขา้กองทุนในอัตราเดยีวกนั ส่วนทีพ่นักงาน
      จ่ายสะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแกส่มาชิกเมื่อสมาชิกนัน้  ๆ  ครบเกษียณ  ตาย  หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก  

34. การบริหารจัดการทุน
                วัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ในการบริหารทางการเงินคอื  การด ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
      อย่างต่อเนือ่งและด ารงไว้ซึง่โครงสร้างทุนทีเ่หมาะสม

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
                ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที ่2/2560 เมื่อวันที ่24 กมุภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติ
      ต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุน้ ดงันี้
                35.1  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แกผู้่ถือหุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท จ านวน 667,605,301 หุน้ รวมเป็นเงิน 33.38 
                          ล้านบาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที ่24 เมษายน 2560
                35.2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 433,942,650.50 บาท เป็น 333,802,650.50 บาท โดยการตัดหุน้
                          สามัญทีเ่หลือจากการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 200,280,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว้หุน้ละ 
                          0.50 บาท และการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เร่ือง ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบั
                          การลดทุนจดทะเบียน
                35.3  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จาก 333,802,650.50
                          บาท เป็น 433,942,650.50 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่จ านวน 200,280,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท
                          และแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เร่ือง ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุน
                          จดทะเบียน
                35.4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 200,280,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท

36. การอนุมัติงบการเงิน
                งบการเงินนีไ้ดรั้บการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที ่24 กมุภาพันธ์ 2560

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชัชพล    ประสพโชค              )
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                ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที ่2/2560 เมื่อวันที ่24 กมุภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติ
      ต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุน้ ดงันี้
                35.1  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แกผู้่ถือหุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท จ านวน 667,605,301 หุน้ รวมเป็นเงิน 33.38 
                          ล้านบาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที ่24 เมษายน 2560
                35.2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 433,942,650.50 บาท เป็น 333,802,650.50 บาท โดยการตัดหุน้
                          สามัญทีเ่หลือจากการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 200,280,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว้หุน้ละ 
                          0.50 บาท และการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เร่ือง ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบั
                          การลดทุนจดทะเบียน
                35.3  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จาก 333,802,650.50
                          บาท เป็น 433,942,650.50 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่จ านวน 200,280,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท
                          และแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เร่ือง ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุน
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                35.4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 200,280,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท

36. การอนุมัติงบการเงิน
                งบการเงินนีไ้ดรั้บการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที ่24 กมุภาพันธ์ 2560

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