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วิสัยทัศน์
บริษัทมุ่งมั่นสู่ก�รเป็นผู้ประกอบก�รด้�น

พลังง�นสะอ�ด ปิโตรเคมี และส�ธ�รณูปโภค

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยรักษ�คว�มเป็นผู้นำ�ในระดับประเทศและ

ได้รับก�รยอมรับในระดับน�น�ช�ติ 

พันธกิจ
1. มุ่งเน้นก�รประกอบก�รด้�นพลังง�นสะอ�ด 

ปิโตรเคมี และส�ธ�รณูปโภคที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม

2. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบ�ล 
โดยปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งเป็นธรรมโปร่งใส 
และต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น 

3. รบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ โดยก�รสร�้งมลูค�่เพิม่
ใหก้บัธรุกจิอย่�งตอ่เนือ่ง และสง่ผลตอบแทนให้
กับผู้ถือหุ้นที่มีเสถียรภ�พในระยะย�ว

4. มุ่งเน้นก�รเป็นองค์กรแห่งคว�มสุข โดยคำ�นึง
ถึงสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น ค่�ตอบแทน
ที่เป็นธรรม และส่งเสริมคว�มก้�วหน้�ในหน้�ที่
ก�รง�น

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน

 หน่วย:ล้านบาท 

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน 2560 2559 2558

สินทรัพย์รวม  3,134.91  2,960.56  2,727.46

หนี้สินรวม  1,826.10  1,713.89  1,623.73 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,308.81  1,246.67  1,103.73

รายได้จากการขายรวม  1,626.87  1,324.55  1,446.38 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  200.40  257.38  203.72

รายได้อื่น  29.72  25.37  18.79 

ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วม  2.53  31.19  79.19 

ก�าไรสุทธิ  95.40  12.87  86.32

EBITDA  296.63  192.37  217.76

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)  0.15  0.03  0.14

ทุนจดทะเบียน  433.94  433.94  373.17 

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว  333.80  333.80  315.94 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 2560 2559 2558

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 5.85 0.95 5.97

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 8.12 1.60 8.96

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.30 0.64 3.93

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.44 1.42 1.54

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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ในระยะเวลา 22 ปีที่บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความมั่นคงและย่ังยืนให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งในส่วนของธุรกิจหลักซึ่งเป็นการน�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมี โรงกลั่น 
และด้านพลังงาน ธรุกจิด้านพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน และธรุกจิด้านการผลติและจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์ เพือ่ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และ
พันธกิจในการเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภค ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อ 
ผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ได้แก่ พนกังานซึง่เป็นกลไกหลกัในการขับเคลือ่นองค์กรสูค่วามมัน่คงและย่ังยืน รวมถึง คูค่่า ชมุชนท่ีเก่ียวข้อง และ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�าคัญอย่างย่ิง คอื ผูถื้อหุน้ ซึง่บรษิทัจะต้องด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ ระมดัระวัง และค�านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุต่อผูถื้อหุ้นเป็น
ส�าคัญ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

โดยในปี 2560 บริษัทได้พัฒนาแผนกลยุทธ์และปรับปรุงการด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
องค์กร ท้ังด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) และ โรงงานก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
แม่แตง 2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนและได้รับผลผลิตท่ีเพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน อีกทั้งการขยายก�าลังการผลิตของโรงงาน
ผลิตเคมีภัณฑ์ของบริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (UAPC) เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยเริ่ม
ด�าเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา ส�าหรับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ที่จังหวัดสุโขทัยน้ัน ได้รับการรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO:14001:2015) และความปลอดภัยอาชีวอนามัย (OHSAS18001:2007) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) 
และยังผ่านการประเมนิระดบัผลปฏิบตักิาร โครงการส่งเสรมิการจดัท�าระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ส�าหรับสถานประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ระดับ “PLATINUM” ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน (สสปท.) อกีด้วย จงึมัน่ใจได้ว่าบรษิทัและบรษิทัในเครอืตระหนกัถึงความส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 
โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชม สังคม ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ส่งผลให้บริษัทได้รับ
คัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจ�าปี 2560 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

จากการพัฒนากลยุทธ์เพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกจิโลกอย่างต่อเน่ืองและสม�า่เสมอ ส่งผลให้ผลการด�าเนินงาน 
ในปี 2560 มีทิศทางที่ดีข้ึนเมื่อเทียบกับผลการด�าเนินงานของปีก่อน บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 1,626.87 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 
คดิเป็นร้อยละ 22.81% เน่ืองจากบรษิทัเริม่รบัรูร้ายได้จากการลงทนุโครงการด้านพลงังานและการเพ่ิมขึน้ของยอดขายในธุรกิจหลกั ก�าไรสทุธิก่อนหักต้นทนุ
ทางการเงนิ ภาษ ีและค่าเสือ่มราคาและตดัจ�าหน่าย (EBITDA) และก�าไรสทุธิ จ�านวน 296.63 ล้านบาท และ95.40 ล้านบาท ตามล�าดบั เพิม่ขึน้จากปี 2559 คดิเป็น 
ร้อยละ 54.80 และ 641.52 เนื่องจากบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็นร้อยละ 22.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะท่ีส่วนแบ่งผล
ก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด(บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30) นั้น ลดลงร้อยละ 92.70 ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากสถานการณ์ราคาน�้ามันปาล์มดิบที่ปรับลดลง ส่งผลให้ราคาขาย B100 ปรับลดลงและท�าให้เกิดขาดทุนสินค้าคงคลัง

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการและผู้บริหารได้ก�าหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะส้ันและระยะกลาง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเพ่ิมรายได้
ให้ถึง 3,000 ล้านบาทในปี 2563 โดยมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการด้านพลังงานหรือธุรกิจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพ่ือสร้างความมั่นคง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนากระบวนการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Operation Excellence) และขยายส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในประเทศและในกลุ่มประเทศ CLMV โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้พิจารณาความเส่ียงในการลงทุนโครงการและการ
ลงทุนด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และค�านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงทุกด้าน ก่อนที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ในนามของคณะกรรมการ ขอแสดงความขอบคณุต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่าน รวมถึงผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั ซึง่มส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่น
ธรุกจิของ UAC ให้เกดิความส�าเร็จอย่างต่อเนือ่ง มั่นคง และสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ขององคก์ร หลักธรรมาภบิาลทีด่ ีเพือ่ให้องค์กรก้าวเดนิไปข้างหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างยั่งยืน

ส�รจ�กคณะกรรมก�ร

(นายไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา)
ประธานกรรมการ

(นายกิตติ  ชีวะเกตุ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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ผังก�รบริห�รง�น

คณะกรรมก�รบริษัท

เลข�นุก�รบริษัท

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�ร
บริห�ร

คณะกรรมก�ร
สรรห�และพิจ�รณ� 

ค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�ร

ฝ่�ยตรวจสอบ
ภ�ยใน

ประธ�นเจ้�หน้�ที่
ด้�นก�รเงินและบัญชี

ผูช่้วยกรรมก�รผูจั้ดก�ร
ฝ่�ยข�ยและพัฒน�ธรุกจิ

ผูช่้วยกรรมก�รผูจั้ดก�ร
ฝ่�ยข�ยและก�รตล�ด

ผูช่้วยกรรมก�รผูจ้ดัก�ร
ฝ่�ยปฏิบตักิ�ร

ประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�ร

กรรมก�รผู้จัดก�ร

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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คณะกรรมก�รบริษัท 

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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รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

5



คณะกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�ร

	รศ.ดร.ไพบูลย์		เสรีวิวัฒนา
 ประธ�นกรรมก�ร

อำยุ 63 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 2560 1,620,505 หุ้น (ร้อยละ 0.24 นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)
เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2559 จ�านวน   -  หุ้น

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 

ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

กิจกำรอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2545 - ธ.ค. 2558

2544 - มี.ค. 2558

ประธานกรรมการ บริษัท ชิค รีพับบลิค จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมูล จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
2527 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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นายกิตติ		ชีวะเกตุ
กรรมก�ร / ประธ�นกรรมก�รบริห�ร / ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

อำยุ 63 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 2560 322,496,663 หุ้น (ร้อยละ 48.31)
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 106,000 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
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน
พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
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 ยูทิลิตีส์ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด
กรรมการ บริษัท สุทศมิตร จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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นายชัชพล	ประสพโชค
กรรมก�ร / กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง / กรรมก�รบริห�ร / กรรมก�รผู้จัดก�ร

อำยุ 49 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 2560 4,448,442 หุ้น (ร้อยละ 0.67)
เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2559 จ�านวน   -  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
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน 
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 โอดิน เมียนมาร์ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท โอดิน เพาเวอร์ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด 
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 ยูทิลิตีส์ จ�ากัด

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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นางสาวนิลรัตน์	จารุมโนภาส
กรรมก�ร / กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร / กรรมก�รบริห�ร / ประธ�นเจ้�หน้�ที่ด้�นก�รเงินและบัญชี

อำยุ 59 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 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7 ปี 2554
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17 ปี 2558
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ปี 2560

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2560 30,393,901 หุ้น (ร้อยละ 4.55)
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 95,000 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
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2560 - 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
มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ 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 ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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รศ.ดร.เอกชัย	นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมก�รอิสระ / ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ / ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร / กรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน /กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

อำยุ 54 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 ปี 2554 
• หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  
• หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2558
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240 ปี 2560
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 9 ปี 2560

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2560 -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
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 – ปัจจุบัน 
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ไมโครอิเลคโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - ปัจจุบัน
2551 - 2555

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด
กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

10



รศ.ดร.ปริทรรศน์		พันธุบรรยงก์
กรรมก�รอสิระ / ประธ�นกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง / กรรมก�รตรวจสอบ / กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน 
อำยุ 63 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
• หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 1 ปี 2560
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 9 ปี 2560

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2560 -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
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน 
2555 - ปัจจุบัน
2550 - เมษายน 2558

ประธานกรรมการ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน
พ.ย. 2557 - 2559
2552 - 2555
2552 - 2555
2553 - มี.ค. 2555

ผูบ้รหิารประจ�าส�านักอธิการบดี งานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบนัการจดัการ
ปัญญาภิวัฒน์
ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (๐๒๕)
กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สเตท-ออฟ-ดิ-อาร์ท โซชิโร อะโกร ลาบอราทอรีส์ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ�ากัด
กรรมการและผู้อ�านวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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นางสาวจีระพันธ์		จินดา
กรรมก�รอิสระ / ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน / กรรมก�รตรวจสอบ / กรรมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�ร
อำยุ 54 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 ปี 2554
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168 ปี 2556

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2560 -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
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน ไวเซ็น คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

นางสาวปรียาพร		ธนรัฐเศรษฐ์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ฝ่�ยข�ยและก�รตล�ด

อำยุ 51 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
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่น 31 ปี 2560

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2560 92,201 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 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

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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กิจกำรอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย. 2554 - มี.ค. 2555
2547 - 2551

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

นายชัยยศ	ชุณห์วิจิตรา
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ฝ่�ยปฏิบัติก�ร

อำยุ 45 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม

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

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2560 -ไม่มี-

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

15 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ

กิจกำรอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ก.พ. 2559
2554 - 2557
2553 - 2554
2547 - 2553

Plant Engineering Manager SEA., National Starch and Chemical (Thailand) Ltd.
Regional Project Manager GPO – SEA. บริษัท จีอี เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด
ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
Plant Engineer & Logistics Manager บริษัท เอช เอ็ม ซี โพลิเมอร์ส จ�ากัด

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการซึง่เป็นผูท้รงคณุวุฒ ิมคีวามเป็นอสิระ และมี
ประสบการณ์ โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร. เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ รศ.ดร. ปรทิรรศน์ พันธุบรรยงก์ และ นางสาวจรีะพันธ์ จนิดา เป็นกรรมการตรวจสอบ  ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้
ปฏิบติัหน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระและตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความส�าคญักับการสอบทานรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติาม
หลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี ระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในท่ีมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล สอดคล้องกับข้อก�าหนดและ
แนวทางระเบยีบปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกัคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการพิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�านวน 5 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประชุมสามัญจ�านวน 4 ครั้ง 
และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งได้มีฝ่ายจัดการ 
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาเรื่องต่างๆ มีประเด็นและสาระส�าคัญดังนี้

1.  พจิำรณำและสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ   ประกอบด้วยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี  หมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน โดยร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ ได้สอบถามผู้สอบบัญชีถึงความเห็นและข้อสังเกตในการตรวจสอบ 
งบการเงนิ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าต่อฝ่ายบรหิาร เพ่ือความมัน่ใจว่ามกีารจดัท�างบการเงนิและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ ถูกต้อง 
ครบถ้วน  ทันเวลา สอดคล้องตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และมาตรฐานการบญัช ีรวมถึงการสอบทานรายการระหว่างกัน 
ระหว่างผูถื้อหุน้และบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง  เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการระหว่างกนัดังกล่าว  เป็นรายการท่ีด�าเนินตามเงือ่นไข
ทางธุรกิจปกติ  ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกท้ังยังติดตาม 
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นประจ�า เพ่ือประเมนิรายการท่ีมคีวามเสีย่งและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิทั 
นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชมุประจ�าปีร่วมกับผูส้อบบญัช ีเมือ่วนัท่ี 10 พฤศจกิายน 2560 โดยไม่มฝ่ีายจดัการ 
เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นส�าคัญในการจัดท�างบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล 
การควบคมุภายใน และความร่วมมอืจากฝ่ายจดัการ ซึง่ผูส้อบบญัชแีจ้งว่าบรษิทัได้จดัท�างบการเงนิถูกต้องครบถ้วน ไม่พบประเด็น
ส�าคัญที่มีผลต่องบการเงิน และฝ่ายจัดการได้ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีอย่างดี

2.  สอบทำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกับนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการก�ากับ
ดแูลกิจการทีด่ ีโดยได้สอบทานการปฏิบตังิานตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบรษิทัท่ีก�าหนดไว้รวมท้ังการ
ปฏิบตัติามกฎระเบยีบ และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทั  นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัได้ส่งเสรมิให้พนกังาน 
ทกุระดบัมจีติส�านกึในจรยิธรรม คณุธรรม และปฏบิติัตามกฎหมายอย่างสม�า่เสมอและต่อเน่ือง นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ
มกีารสอบทานรายการระหว่างกันของบรษิทัและบรษิทัย่อย การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรุกจิของ
บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล พร้อมทั้งมีการสอบทานกระบวนการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัท (Whistleblowing) ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

3.   สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบทีเ่พียงพอ เหมาะสม โปร่งใส เป็นอสิระ และมปีระสิทธิภาพ  โดยการติดตามผลการปฏิบติังานของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ในเร่ืองของการด�าเนินงาน การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย  
การสิน้เปลอืงหรอืการทุจรติ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทัฯ รวมท้ังเน้นย�า้ถึงความ
เสีย่งด้านความปลอดภัยของข้อมลู และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จงึสนับสนุนให้บรษิทัมกีารพัฒนาระบบงานเชงิการป้องกันและ
ระบบการควบคมุภายในด้านอเิลก็ทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการบรรเทาความเส่ียง นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้มีการสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  สอบทานรายงานการตรวจสอบทั้งของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีารพิจารณาประเดน็ท่ีส�าคญัและตดิตามการปรบัปรงุแก้ไขอย่างสม�า่เสมอ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและความเหมาะสมของอัตราก�าลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
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4.   พจิำรณำคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำสอบบญัชปีระจ�ำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากประสบการณ์ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ ผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพในปีท่ีผ่านมา รวมท้ังค่าสอบบัญชี
ที่มีความสมเหตุสมผล ซึ่งจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า 
ปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ด้รบัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
มีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องตามระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (รศ.ดร. เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัเป็นอย่างย่ิงกับการส่งเสรมิและมุง่เน้นให้บรษิทัด�าเนินงานตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเพ่ือ
สร้างความมัน่ใจแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ โดยคณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 
3 ท่าน ท�าหน้าท่ีเสนอแนวปฏิบตัด้ิานการก�ากับดูแลกิจการทีด่ต่ีอคณะกรรมการบรษิทั ก�ากับดแูลการปฏิบตังิานของกรรมการและฝ่ายจัดการ
ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2560 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 2560 โดยให้ข้อมลู วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูท้ังหมด
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา 

• เผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมท้ัง อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist 98 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 
2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

• บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ในกรณีท่ีมีการซื้อขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัท ได้มีการแจ้งเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และได้รายงานการถือหลักทรัพย์ให้
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบครบถ้วนตามก�าหนด

 3.  ก�รให้คว�มสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

• บรษิทัตระหนกัถึงความส�าคญัของสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ โดยการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัอย่างถูกต้องและสอดคล้อง
กับกฎหมายกฎระเบยีบหรอืมาตรฐานและข้อก�าหนดต่างๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชมุชนและสงัคม ตลอดจนผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย อกีทัง้มกีารก�าหนด ”นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั” และ “นโยบายป้องกนัการทจุรติ” เพ่ือก�าหนดแนวทาง
ในการป้องกนัและจดัการกับการทุจรติหรอืคอร์รปัชนัทีอ่าจจะเกิดขึน้หรอืได้เกิดขึน้ภายในบรษิทั มกีารก�าหนดนโยบายความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมุง่เน้นการด�าเนนิธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และให้ความส�าคัญในการส่ง
เสรมิและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม อย่างต่อเนือ่ง ได้แก่ การสนบัสนุนงบประมาณการ
สร้างถนนคอนกรตี ณ บ้านห้วยเห๊ียะ - บ้านห้วยชมพู ต�าบลแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ การสนันสนุนวัสดปุรบัปรงุดิน ทีไ่ด้จาก
กระบวนการหมกัในการผลติก๊าซชวีภาพ ให้แก่เกษตรกรรอบโรงงานผลติก๊าซชวีภาพ แม่แตง 1 และ 2 การสนนัสนนุทนุการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา จ�านวน 41 ทุน ใน 8 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ต�าบลไกรใน จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น

• บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสใดๆ เกี่ยวกบัการท�า
ผดิกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณ ต่อคณะกรรมการ
บรษิทั ผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบทาง Email Address: chairman_auditcom@uac.co.th หรอืเข้า Website ของ
บริษัท และ Click ที่ Icon: ส่งอีเมล์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสจะถูกเก็บ
รกัษาเป็นความลบั เพ่ือคุม้ครองสทิธิของผูแ้จ้งเบาะแส โดยในปี 2560 บรษิทัไม่ได้รบัแจ้งเรือ่งร้องเรยีนหรอืเบาะแสเก่ียวกับ 
ท�าผิดกฎหมายแต่อย่างใด
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 4.  ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

• บรษิทัได้เข้าร่วมกิจกรรม บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแถลงข่าว 
ผลประกอบการของบริษัท 2 ครั้ง และได้เผยแพร่วีดีทัศน์ พร้อมเอกสารประกอบไว้บน Website ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา

• บริษัทได้จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ตลอดจนเปิดเผยผลการด�าเนินการ
ของบริษัทเป็นรายไตรมาสในรูปแบบของ Company Snapshot รวมถึงข้อมูลส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชน
ทั่วไป ซึ่งมีสาระส�าคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น ระบบ Elcid ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัท (www.uac.co.th) 

 5.  คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

• ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งผลการประเมินของปี 2560 
อยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” นอกจากน้ี ในปี 2560 ยังมีการประเมินผลงานแบบรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” เช่นกัน

จากความมุง่มัน่ในการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ส่งผลให้การด�าเนินงานด้านการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทั เป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ อาทิ ผลการประเมินจากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2560 (CGR 2017) 
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในกลุ่ม “ดีมาก” (Very Good) และอยู่ในระดับ Top Quartile ของ 
กลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 – 9,999 ล้านบาท และ ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) 
ประจ�าปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ด้วยการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีมีส่วนสนันสนุนและสร้างมูลค่าเพ่ิมในการด�าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและด�าเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน คณะกรรมการการก�ากับดแูลกิจการ จงึมุง่มนัท่ีจะก�ากับดแูลให้บรษิทัมกีารปฎิบตัติามนโนบาย
การก�ากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการให้ทัดเทียม
กับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น    
 

 (นำยเอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์)

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน และกรรมการซึ่งเป็น ผู้บริหาร 1 ท่าน โดยม ี
รศ.ดร.ปรทิรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอสิระ เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รศ.ดร.เอกชยั นติยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอสิระ 
และ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจ�านวน 4 ครั้ง ด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญโดยสรุปดังนี้

1. พิจารณาอนุมตัโิครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง พร้อมบทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง
ตามโครงสร้าง 

2. พิจารณาอนุมัติปรับเพ่ิมสมาชิกคณะท�างานบริหารความเสี่ยงและอนุมัติแต่งตั้ง Team Leader คณะท�างานบริหารความ
เสี่ยง 

3. พิจารณาความเสี่ยงโครงการลงทุน พร้อมรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการ ลงทุนการจัดการขยะเพ่ือผลิตพลังงาน
ทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่น�ากลับมาใช้ใหม่ 

4. พิจารณาความเสี่ยงองค์กรปี 2560 และติดตามความเสี่ยงใหม่ (เพิ่มเติม) พร้อมแผนการจัดการลดความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ
ท้ังองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดประชุมเพ่ือจัดท�าและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ด�าเนินการและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้
เป็นไปตามแผน บรษิทัได้มกีารบรหิารความเสีย่งอนัเป็นสาระส�าคัญอย่างเพียงพอ ควบคุมให้อยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ และมุง่มัน่ท่ีจะพัฒนา
ระบบการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่งและสร้างวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร เป็นไปตามนโยบายภายใต้หลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี อันน�าไปสู่ความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ

 (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 2560 มีการประชุมร่วมกับฝ่าย
บริหารของบริษัท รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญของการประชุมได้ดังนี้

 1. พิจ�รณ�สรรห�กรรมก�รทดแทนตำ�แหน่งกรรมก�รที่ว่�งลง

  คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รศ.ดร. ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์  รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์  
และนายชชัพล  ประสพโชค ด�ารงต�าแหน่งกรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการทีว่่างลง เนือ่งจากเป็นผูที้ม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนตาม
ที่ก�าหนดไว้ท้ังด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ท�างานและความเหมาะสมอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อ
บังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 2. ประเมินผลง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

  คณะกรรมการได้ประเมินผลงานประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและ
จ่ายเงินโบนัสประจ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 3. พิจ�รณ�อนุมัติก�รจัดสรรและจ่�ยเงินโบนัสประจำ�ปี 2560

  ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและจ่ายเงินโบนัสประจ�าปี 2560  คณะกรรมการได้พิจารณาจากผลการด�าเนินงานของปี 
2560 เทียบกับประมาณการที่ตั้งไว้  โดยใช้ข้อมูลอัตราเฉลี่ยการจ่ายเงินโบนัส และการท�าก�าไร ในปี 2558  และปี 2559 รวมถึง
ข้อมลูผลส�ารวจค่าจ้างของตลาดแรงงาน เป็นข้อมลูประกอบในการพิจารณา ซึง่เป็นการพิจารณาจากแนวทางท่ีฝ่ายบรหิารได้น�า
เสนอและเห็นว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส  และมีความเหมาะสม

 4. พิจ�รณ�ร่�งงบประม�ณค่�จ้�งประจำ�ปี 2561

  ในการพิจารณาร่างงบประมาณนั้น คณะกรรมการได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ร่างงบประมาณเงินเดือน และ
ร่างงบประมาณเงนิโบนัส ตามท่ีฝ่ายบรหิารได้น�าเสนอ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบรหิารค่าจ้างส�าหรบัปี 2561  โดยร่างงบประมาณ
เงินเดือนจะไม่รวมส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 5. พิจ�รณ�กำ�หนดเงินเดือนของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร กรรมก�รผู้จัดก�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่ด้�น 
  ก�รเงินและบัญชี

  โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากผลการประเมินผลงานประจ�าปี ประกอบกับผลการด�าเนินงานของกิจการในปี 2560 
เปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงานของกิจการในปี 2559  และพิจารณาข้อมูลการก�าหนดเงินเดือนประจ�าปี 2560 เปรียบเทียบ
กับปี 2559  รวมถึงอัตราเงินเดือนเทียบกับผลการส�ารวจการปรับค่าจ้างของตลาดแรงงานในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรท่ีได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และมีความเห็นว่าบริษัทมีหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ในการบริหารค่า
จ้าง เป็นไปตามหลักการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

     
  

 (นำงสำวจีระพันธ์ จินดำ)

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ร�ยง�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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ข้อมูลทั่วไปและลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท :  บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC Global Public Company Limited
ประกอบธุรกิจหลัก : น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาต ิ

โรงกลัน่น�า้มนั โรงปิโตรเคม ีโรงผลิตน�า้มนัหล่อลืน่ โรงงานอตุสาหกรรมโพลเิมอร์และพลาสตกิ โรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้าและสาธารณปูโภค และลงทนุในอตุสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน 
และระบบสาธารณูปโภค

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 : เลขที่ 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
ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ : โทรศัพท์  0-2936-1701 

e-mail : ir@uac.co.th

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทย่อย จำ�นวน 7 บริษัท
(1)   ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท  ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ำกัด)

ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC Utilities Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100
ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554049345
ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 30,000,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 300,000  หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 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
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 99,600,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 1,500,000  หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 

รายงานประจ�าปี 2560
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ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 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 : 200,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 200,000,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 2,000,000  หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 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 : เลขที่ 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 : เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19  ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

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

(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 : เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 21 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ  10900
รายงานประจ�าปี 2560
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โทรศัพท์ : 0-2537-9016
โทรสำร : 0-2537-9015

(7)   ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด
ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC Top Energy Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 75 (ถือผ่านบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)
ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560006113
ทุนจดทะเบียน : 500,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 500,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 5,000  หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

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

บริษัทร่วม จำ�นวน 6 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 : เลขที่ 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
จ�ำนวนหุ้น : 60,000  หุ้น
รำคำพำร์ : 100 บาท 

รายงานประจ�าปี 2560
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ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 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

(5)   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

(6)   ชื่อบริษัท : บริษัท โอดิน เมียนมำร์ จ�ำกัด
ชื่อภำษำอังกฤษ : ODIN Myanmar Company Limited
สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 40 (ถือผ่านบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)
ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนโครงการด้านพลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท : 0115560028281
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 1,000,000 บาท
จ�ำนวนหุ้น : 10,000  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 สถ�นที่ตั้ง ของบุคคลอ้�งอิงอื่นๆ
1) นำยทะเบยีนหุ้นสำมญั บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์  0-2009-9000  

2) ผู้สอบบัญชี นำงสำวสมจินตนำ 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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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UAC”) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2538 และเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2553 บริษัทเริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจน�าเข้า จ�าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
อตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่น�า้มนั ปิโตรเคม ีโรงงานผลติน�า้มนั สารหล่อลืน่ โรงงานโพลเิมอร์
และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น

นอกจากน้ี บรษิทัยังได้ขยายธุรกิจโดยลงทนุในโครงการทีเ่ก่ียวข้องกับพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก เช่น การผลติก๊าซชวีภาพ
อดัความดนัสงู (Compressed Bio-methane Gas:CBG) โรงงานไบโอดีเซลของบรษิทัร่วม (บางจากไบโอฟูเอล) ซึง่ลงทุนร่วมกับบรษิทัย่อย
ของ บรษิทั บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) (“BCP”) รวมถึงโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ในจงัหวัดสุโขทัย โรงงานผลิตไฟฟ้าจาก
ก๊าซชวีภาพโดยใช้พืชพลงังาน (หญ้าเนเปียร์) โรงงานผลติกระไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเคมภีณัฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์อีมัลชั่นและโพลิเมอร์ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เกิด
การเตบิโตอย่างย่ังยืน และการศกึษาและพัฒนาโครงการลงทนุในธุรกจิสาธารณูปโภคเก่ียวกับระบบน�า้ประปา โดยมุง่เน้นการด�าเนนิธุรกิจ
ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรักษาความเป็น
ผู้น�าในระดับประเทศและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

1. มุง่เน้นการประกอบการด้านพลงังานสะอาด ปิโตรเคม ีและสาธารณปูโภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม

2. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

3. รบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ โดยการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และส่งผลตอบแทนให้กับผูถื้อหุน้ท่ีมเีสถียรภาพในระยะยาว

4. มุง่เน้นการเป็นองค์กรแห่งความสขุ โดยค�านงึถึงสภาพแวดล้อมในการท�างาน ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และส่งเสรมิความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน

จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปีทีบ่รษิทัมกีารขยายตวัทางธุรกิจมาอย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่เน้นธุรกิจด้านการลงทนุในโครงการท่ีเก่ียวข้อง
กับพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2557 เมือ่วันที ่4 เมษายน 2557 จงึได้มมีตอินุมตักิารเปลีย่นชือ่
บริษัทจาก “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน)” เพื่อรองรับ
การด�าเนินธุรกิจในปัจจบุนัและธุรกิจท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยบรษิทัได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชือ่บรษิทักับกระทรวงพาณิชย์เมือ่วันที ่18 
เมษายน 2557 
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ยูเอซี แอนด� ทีพ�ที เอ็นเนอร�ยี่

	 บริษัทย่อย	

1.	 บริษัท	ยูเอซี	ยูทิลิตีส์	จ�ากัด	(UAC	Utilities) (เดิมชื่อบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด) บริษัทย่อยของบริษัท จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 8 
เมษายน 2554 ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่ต้นเท่ากับ 5 ล้านบาท โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือด�าเนนิธุรกิจผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาเพ่ือ
ใช้ในอุตสาหกรรมและใช้ในการบริโภค รวมทั้งจ�าหน่ายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ได้เพิ่มทุน
จดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าร่วมทุนของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) (“HYDRO”) โดยมีสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทและ HYDRO ในอัตราร้อยละ 49.997เท่ากัน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.006 ถือโดยผู้บริหารของบริษัท และเปลี่ยนชื่อ
บริษัทเป็นบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ากัด

  ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดคืนจาก HYDRO และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ 
จ�ากัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  และเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ�ากัด ในสัดส่วน 
ร้อยละ 10 เพ่ือเข้าร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะชมุชน โดยต่อมา บรษิทัได้เพ่ิมทนุจดทะเบยีนเป็น 30 ล้านบาท เมือ่
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

2.		 บรษัิท	ยูเอซี	แอนด์	ทีพทีี	เอน็เนอร์ย่ี	จ�ากดั	(UAC	TPT) บรษิทัย่อยของบรษิทั จดัตัง้ขึน้เมือ่วันที ่12 พฤศจกิายน 2555 ด้วยทุนจด
ทะเบยีนเริม่ต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ�านวน 10,000 หุ้น มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท เริม่แรกบรษิทัถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 99.997 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่ง 
คมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 UAC TPT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 29 ล้านบาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการและเตรียมการลงทุนในโครงการก๊าซ
ชีวภาพ โดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือจ�าหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน และจ�าหน่ายให้กับ บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ�ากัด 
(“TPT”) ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน UAC TPT ลดลงเหลือร้อยละ 50.0093 ผู้บริหารของบริษัทมี
สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 0.0007 และ TPT มสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทนุท่ีออกและจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ UAC 
TPT จากนั้นได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 120 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เพือ่รองรับการ
ลงทุนในโครงการก๊าซชีวภาพ จ�านวน 2 โครงการ ในจังหวัดขอนแก่น  

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560
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3.		 บริษัท	ยูเอซี	เอ็นเนอร์ย่ี	จ�ากัด	(UAC	Energy) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1 ล้าน
บาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ผู้บริหารถือหุ้นร้อยละ 0.03 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน 
โดยเมื่อวันที ่20 ธนัวาคม 2556 UAC Energy ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบียนจ�านวน 29 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาทเป็น 30 
ล้านบาท วันที ่19 ธันวาคม 2557 ได้เพ่ิมทุนจดทะเบยีนจ�านวน 40 ล้านบาท เป็น 70 ล้านบาท วนัที ่18 มนีาคม 2559 ได้เพ่ิมทนุ
จดทะเบียนจ�านวน 70 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 90 ล้านบาท เป็น 95 
ล้านบาท และวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 95 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท ตามล�าดับ เพื่อรองรับการ
ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ท่ีตดิตัง้บนหลงัคาของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การเพ่ิม
ทนุและลงทุนในบรษิทัร่วม (บรษิทั พีพีดบับลวิอ ีจ�ากัด บรษิทั เซบก๊ิาซ ยูเอซ ีจ�ากัด และ บรษิทั เอน็เนอร์เรย์ ยูเอซ ี(ประเทศไทย) 
จ�ากัด) และการเข้าซือ้โรงไฟฟ้า 2 แห่งจากบรษิทั ราชบรุพีลงังาน จ�ากัด ได้แก่ โรงไฟฟ้าเสาเถียรเอและประดูเ่ฒ่า จงัหวัดสโุขทยั 
รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้น 6.9 เมกะวัตต์  ปัจจุบัน UAC Energy  ด�าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคาในเชิงพาณิชย์แล้ว จ�านวน 1 แห่ง โดยติดต้ังบนหลังคาโรงงานของ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) จังหวัด
สมุทรปราการ รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 1 เมกะวัตต์ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท โอดิน 
เมียนมาร์ จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 เพื่อเข้าร่วมลงทุนโครงการด้านพลังงาน

4.		 บรษัิท	โซล่า	เอน็เนอร์จี	รฟู	พาวเวอร์	จ�ากัด	(“SERP”)	บรษิทัย่อยทางอ้อมของบรษิทั โดยบรษิทัถือหุ้นผ่าน UAC Energy ร้อยละ 
99.20 บรษิทัได้เข้าซือ้กิจการเมือ่วันท่ี 18 พฤศจกิายน 2557 โดยซือ้หุ้นสามญัเดิมจากบรษิทั ซนัเอดิสัน เอน็เนอร์จ ี(ประเทศไทย) 
จ�ากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25,000 บาท เป็น 12.525 ล้านบาท  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 
ร้อยละ 99.99 จดัตัง้ข้ึนเมือ่วันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่ต้นเท่ากับ 1 ล้านบาท โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือประกอบ
กิจการผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

6.		 บริษัท	ยูเอซี	แอ็ดวานซ์	โพลิเมอร์	แอนด์	เคมิคัลส์	จ�ากัด	(UAPC) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ม
ต้นเท่ากับ 50 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ผู้บริหารถือหุ้นร้อยละ 0.03 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมดของ
บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ�ากัด (APC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์อีมัลชั่นและโพลิเมอร์
ส�าหรบัอตุสาหกรรมต่างๆ  เช่น อตุสาหกรรมสแีละการเคลอืบ อตุสาหกรรมหมกึพิมพ์และการพิมพ์ อตุสาหกรรมกาว อตุสาหกรรม
กระดาษ อุตสาหกรรมผลิตวัสดุจากใยสังเคราะห์เพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น โดยเมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2558 UAPC ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�านวน 130 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทเป็น 180 ล้านบาท เพ่ือ
รองรับการด�าเนินธุรกิจและให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ BOI

7.		 บริษัท	ยูเอซี	ท็อป	เอนเนอร์ย่ี	จ�ากัด	(UAC	Top	Energy)	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน UAC Energy 
ร้อยละ 75 จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 13 มกราคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้นเท่ากับ 500,000 บาท โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือประกอบ
กิจการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

	 บริษัทร่วม

1.		 บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จ�ากัด	(“BBF”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 70 ถือ
หุ้นโดยบริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บางจากคอปอร์เรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“BCP”) จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 12 
มีนาคม 2551 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 281.50 ล้านบาท BBF เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่น�าไป
ใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบางส่วนในน�า้มนัดเีซลทีไ่ด้จากกระบวนการผลติปิโตรเลยีม เพ่ือให้ได้น�า้มนัไบโอดเีซลประเภทต่างๆ เช่น 
น�้ามันไบโอดีเซล B5 หรือ B10 เป็นต้น

2.		 บรษัิท	เซบิก๊าซ	ยูเอซี	จ�ากัด	(“SEBIGAS	UAC”) บรษิทัร่วมของบรษิทั เป็นการร่วมทุนระหว่าง SEBIGAS S.p.A. (“SEBIGAS”) 
ประเทศอติาล ีและบริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ย ี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 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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3.		 บริษัท	เอ็นเนอร์เรย์	ยูเอซี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“ENERRAY	UAC”)	บริษัทร่วมของบริษัท เป็นการร่วมทุนระหว่าง ENERRAY 
S.p.A. (“ENERRAY”) ประเทศอิตาลี และบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี 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 เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) 
(“QTC”) และบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ 50 ตามล�าดับ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนโครงการด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

5.		 บรษัิท	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 ในสัดส่วนร้อยละ 55, 10, 10 และ 
25 ตามล�าดับ โดยการเข้าซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจ�านวน 191 ล้านบาท ส่งผลให้เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 
200 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะและพลังงานทดแทนอื่น

6.		 บริษัท	โอดิน	เมียนมาร์	จ�ากัด	(“ODIN	Myanmar”) บริษัทร่วมของบริษัท บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ�ากัด (“ODIN”) และ บริษัท 
ยูเอซ ีเอน็เนอร์ยี จ�ากัด ในสดัส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตามล�าดบั โดยจดัตัง้ข้ึนเมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2560 ด้วยทนุจดทะเบยีน
เริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนโครงการด้านพลังงานในต่างประเทศ 

พัฒนาการที่ส�าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	สามารถสรุปได้ดังนี้

ปี	2556 • บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนและนักลงทุนท่ัวไปเป็นจ�านวนท้ังหมดไม่เกิน 24,300,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.90 บาท และได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนช�าระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2556 โดยมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 230,374,739บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
460,749,478 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

• บรษิทัได้ย่ืนขอให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรบัใบส�าคัญแสดงสทิธิ UAC-W1 จ�านวน 92,149,503 หน่วยเป็นหลกั
ทรพัย์จดทะเบยีน โดยเริม่ท�าการซ้ือขายครัง้แรกในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยผูถื้อใบส�าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 
สามารถใช้สทิธิได้ในทุกวนัท�าการสดุท้ายของเดือน มนีาคม มถุินายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทนิ โดย
วันใช้สิทธิวันสุดท้ายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ราคาใช้สิทธิ 7.50 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น

• วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556 ฯพณฯ ท่านนายกรฐัมนตร ีนางสาวย่ิงลกัษณ์ ชนิวตัร และคณะรฐัมนตร ีรวมถึงผูว่้าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัด CBG เพื่อการคมนาคมของบริษัท 
ซึ่งเป็นโครงการแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

• วันท่ี 26 มนีาคม 2556 บรษิทัจดักิจกรรมส�าหรบัผูถื้อหุน้โดยน�าผูถื้อหุน้ของบรษิทัเข้าเย่ียมชมกิจการบรษิทั บางจาก
ไบโอฟูเอล จ�ากัด เพื่อให้เข้าใจในธุรกิจที่บริษัทเข้าร่วมลงทุน

• ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 บรษิทัจ่ายเงนิปันผลให้กับผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11112 บาท เป็นเงนิจ�านวน 51,198,482 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.88 ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01112 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งน้ีส่งผลให้มีการปรับสิทธิส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ราคาใช้สิทธิใหม่คือ 
6.25 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.20 หุ้น (เศษของหุ้นปัดทิ้ง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด จ�านวน 29 ล้านบาทจาก 1 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน
เพ่ือจ�าหน่ายให้กับผูถื้อหุ้นเดมิบางส่วนและจ�าหน่ายให้กับบรษิทั ทพีีท ีเทพประทานพร จ�ากัด (“TPT”) ท�าให้บรษิทัมี
สดัส่วนการถือหุ้นของบรษิทัลดลงเหลอืร้อยละ 50.0093 ผูบ้รหิารของบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุ้นร้อยละ 0.0007 และ 
TPT มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระจ�านวน 30 ล้านบาท

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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ปี	2556 • คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการก๊าซชีวภาพ จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ ที่อ�าเภอ
แม่แตง ที่อ�าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และ ที่อ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

• บรษิทัร่วมทุนกับ SEBIGAS S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอติาล ีซึง่ SEBIGAS ประกอบธุรกิจด้านพลงังานไฟฟ้าและ
การผลติก๊าซชวีภาพ รวมทัง้เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการรบัเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชวีภาพมามากกว่า 50 โครงการใน
ทวีปยุโรป เพ่ือจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนในนามบรษิทั เซบก๊ิาซ ยเูอซ ีจ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 4 ล้านบาท ในการ
ด�าเนนิธุรกิจเก่ียวกับการรบัเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชวีภาพ การให้บรกิารเดินเครือ่งและบ�ารงุรกัษา (operations & 
maintenance Services) ทั้งในประเทศและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ข้อเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ของบริษัท ยูเอซี เอ็น
เนอร์ย่ี จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ผ่านการคดัเลอืกจากการไฟฟ้านครหลวง 3 โครงการ ก�าลงัการผลติรวม 
1.3 MW โดยเป็นการเช่าพื้นที่บนหลังคาจ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท บางกอกเดคคอน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท 
สหไทยสตีลไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) 

• ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิรวมท้ังสิ้นจ�านวน 
1,139,033 หน่วย คดิเป็นหุน้บรษิทัจ�านวนทัง้สิน้ 1,307,680 หุน้ เป็นเงนิทัง้สิน้ 8,542,737.50 บาทคงเหลอืใบส�าคญั
แสดงสิทธิจ�านวน 91,010,470 หน่วย ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 277,102,419.50 บาทโดย
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญบริษัทจ�านวน 554,204,839 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ปี	2557 • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จาก “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บ
เบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน)” โดยบริษัทได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 

• โครงการต่างๆ ของบริษัท เริ่มเปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ ได้แก่

- โครงการโรงงานผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) จงัหวดัสโุขทยั เริม่ด�าเนนิการทดสอบเดนิเครือ่งผลติในเดือน
มกราคม และเริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ LPG และ NGL บางส่วนในเดือนพฤษภาคม

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ท่ีบริษัท บางกอก เดคคอน จ�ากัด (มหาชน) 
จ�านวน 2 แห่ง เปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนสิงหาคม และ ธันวาคม ตามล�าดับ

• บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อกิจการบริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ�ากัด 
ซึ่งได้รับสัมปทานการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีก�าลังการผลิต 
752.4 KW จากบริษัท ซันเอดิสัน เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

• บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ�ากัด (UAC TPT PELLETS Co., Ltd.) เพ่ือ
ประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่ง

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

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

 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิรวมท้ังสิ้นจ�านวน 
14,365 หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ�านวนทั้งสิ้น 17,237 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 107,731.25 บาท คงเหลือใบส�าคัญแสดง
สิทธิจ�านวน 90,996,105 หน่วย ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 277,111,038 บาทโดยแบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญบริษัทจ�านวน 554,222,076 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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ปี	2558 • บริษัท จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (UAC Advance 
Polymer & Chemicals Co., Ltd.) เมือ่วันที ่21 มกราคม 2558 เพ่ือรองรบัการรบัโอนกิจการท้ังหมดของบริษทั แอด็
วานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ�ากัด

• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2558 มีมติอนุมัติให้บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด ซื้อ
และรบัโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer - EBT) จากบรษิทั แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิอล จ�ากัด 
(“APC”) มีราคาซื้อขายรวมทัง้สิ้นไม่เกิน 730 ล้านบาท โดยการรับโอนกจิการทัง้หมดไดด้�าเนินการเสรจ็สิน้เมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2558

• ในวันที ่30 เมษายน 2558 บรษิทัจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.06945 บาท เป็นเงนิจ�านวน 38,490,723.18 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุน้ปันผล หรอืคดิเป็นเงนิ 0.06250 บาทต่อหุน้ และจ่ายเป็นเงนิสดในอตัรา 0.00695 บาทต่อหุน้ ท้ังน้ี ในกรณี
ทีผู่ถื้อหุ้นรายใดมเีศษของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลใน
อตัราหุ้นละ 0.06250 บาท ซึง่การจ่ายหุ้นปันผลในครัง้น้ีส่งผลให้มกีารปรบัสทิธิส�าหรบัใบส�าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ราคาใช้สิทธิใหม่คือ 
5.5555 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.35 หุ้น (เศษของหุ้นปัดทิ้ง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

• ได้มกีารเพ่ิมทนุในบรษิทั ยูเอซ ีแอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ�ากัด จากเดมิ 50 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท 
เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจและให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ BOI

• โครงการต่างๆ ของบริษัท เริ่มเปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ ได้แก่

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาที่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) เปิด
ด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2558

- โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคาท่ีบรษิทั วงศ์บณัฑิต จ�ากัด เปิดด�าเนินการในเชงิ
พาณิชย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558

- โครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ท่ีอ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือน
ธันวาคม 2558

• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการลงทุนในการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ และโรงไฟฟ้าประดู่
เฒ่า ของบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด ก�าลังการผลิตรวม 7 MW มูลค่ารวม 205 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

• ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิรวมท้ังสิ้นจ�านวน 
6,229,084 หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ�านวนทั้งสิ้น 8,374,915หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 46,718,125 บาท คงเหลือใบส�าคัญ
แสดงสิทธิจ�านวน 84,767,021 หน่วย ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 315,937,050.50 บาทโดย
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญบริษัทจ�านวน 631,874,101 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ปี	2559 • บรษิทัได้รบัคดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program รุน่ที ่2 จากท้ังหมด 5 บรษิทั 
ซึ่งตลาดหลกัทรพัย์ mai เป็นผูส้นบัสนนุโครงการดงักล่าว เพือ่พฒันาความรูด้้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืให้แก่บรษิัท
จดทะเบียนในกลุ่ม mai นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability 
Investment : THSI” ประจ�าปี 2559 โดยมีบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับคัดเลือกท้ังส้ินจ�านวน 51 บริษัท และเป็นกลุ่ม
บริษัทจดทะเบียนใน mai จ�านวน 6 บริษัท

• ณ วนัที่ 29 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ UAC-W1 ครั้งสุดท้าย มีผู้ถอืใบส�าคัญแสดงสิทธ ิUAC-W1 แจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิรวมท้ังสิ้นจ�านวน 26,467,570 หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ�านวนท้ังส้ิน 35,731,200 หุ้น เป็นเงิน
ทัง้สิน้ 198,504,685.35 บาท ส่งผลให้บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนช�าระแล้วจ�านวน 333,802,650.50 บาท โดยแบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญบริษัทจ�านวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

• เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด (บริษัทย่อย) ได้รับมอบกิจการโรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ และ
โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า จากบรษิทั ราชบรุพีลงังาน จ�ากัด ซึง่ตัง้อยู่ทีอ่�าเภอกงไกรลาศ จงัหวัดสโุขทยั รวมก�าลงัการผลติ
ทั้งสิ้นประมาณ 7 MW

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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ปี	2559 • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate) จ�านวน 
200.28 ล้านหุ้น เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 133.52 ล้านหุ้น และ บุคคลในวงจ�ากัด จ�านวน 
66.76 ล้านหุ้น และออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้รอบแรกเมื่อวัน
ที่ 26 พฤษภาคม 2559 จ�านวน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.3 เพื่อน�ามาช�าระคืนเงินกู้ระยะสั้น ลงทุนใน
โครงการเดินท่อก๊าซ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งจะครบก�าหนดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

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

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

• เมือ่วันท่ี 17 มถุินายน 2559 บรษิทัได้ซือ้หุ้นสามญัของ UAC HYDRO ทัง้หมดคนืจากบรษิทั ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) 
และเปลี่ยนชื่อบริษัทกลับมาเป็นบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

• บริษัทได้รับเลือกเป็น 1 ใน 30 บริษัทจดทะเบียน mai ในการเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม
ส�าหรบัผูป้ระกอบการในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยส�านกังานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(NIA) และได้รบัรางวัล 
“องค์กรนวัตกรรมยอดเย่ียม” จากการน�าเสนอผลงานวจิยัและพัฒนาทางด้านเคมภัีณฑ์ของบรษิทั ยูเอซ ีแอด็วานซ์ 
โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (UAPC)

• บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (BBF) ซึง่บรษิทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ได้ขยายก�าลังการผลิตน�า้มนัไบโอดเีซล
จากเดิม 360,000 ลิตร/วัน เป็น 810,000 ลิตร/วัน เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มเปิดด�าเนินการใน
เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2559 

• บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ในการเดินท่อก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งน�า้มนัเสาเถียร-เอมายังโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (PPP) เพ่ือเพ่ิมวัตถุดิบในการผลติก๊าซธรรมชาติ
อัด (CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ให้ได้เต็มก�าลังการผลิตที่
ออกแบบไว้ โดยสามารถทดสอบระบบและเดินเครื่องผลิตต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และเริ่มเปิดด�าเนินการใน
เชิงพาณิชย์เมื่อเดือนสิงหาคม 2559

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

• เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าถือหุ้นบริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ�ากัด ใน
สดัส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนช�าระแล้ว จ�านวน 200 ล้านบาท เพ่ือร่วมลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ
ขนาด 3 MW ที่ภาคใต้และโครงการอื่นๆ ในอนาคต

ปี	2560 • บริษัท ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- บริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ย่ี จ�ากัด จัดตั้งเมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2560 โดยถือหุ้นผ่านบริษัท 
ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ากัด ในสดัส่วนร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 500,000 บาทโดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือ
ประกอบกิจการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

- บริษัทร่วม คือ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จ�ากัด เข้าร่วมทุนเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 โดยเป็นการร่วมทุน
ระหว่าง บริษัท โอดิน เพาเวอร์ จ�ากัด และ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตาม
ล�าดับเพื่อลงทุนในโครงการด้านพลังงานในต่างประเทศ

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate) จ�านวน 
200.28 ล้านหุ้น เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 133.52 ล้านหุ้น และ บุคคลในวงจ�ากัด จ�านวน 
66.76 ล้านหุ้น

• ในวันที่ 24 เมษายน 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินจ�านวน 
33,380,265.05 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.76 ของก�าไรสะสม

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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ปี	2560 • ได้มีการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ ดังนี้

- UAC Utilities จากเดิม 10 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท

- UAC Energy จากเดิม 95 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท

• บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นย่ังยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment : THSI” ประจ�าปี 2560 
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้นจ�านวน 65 บริษัท และเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียน
ใน mai จ�านวน 7 บริษัท

• โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัดสุโขทัย ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) 
และความปลอดภัยชีวอนามัย (OHSAS18001:2017)

• บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณระดับ Platinum จากโครงการส่งเสริมการจัดท�าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย	มีดังนี้
ธุรกิจด้านการน�าเข้า จ�าหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

1) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงำนและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) ได้แก่

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

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสารเคมีเหลว (Liquid Chemicals)

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียต่างๆ ของโรงงาน (Emission & Waste management) 

2)  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรม (Industrials)

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ (Chemicals Products)

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตพลังงานและน�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค (Power and Utility) 

3)  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ สินค้าประเภท Crude Glycerin และการขายสินค้าอื่นๆ เพื่อการส่งออก

4)  กำรให้บริกำร ได้แก่ การให้ค�าปรึกษา ประสานงาน ของบริษัทต่างๆ ส�าหรับงานออกแบบกระบวนการผลิต โรงกลั่นน�้ามัน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ 

คลังสินค้าและการจัดส่งให้แก่ลูกค้า

บริษัทมีคลังสินค้ำรวม 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 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีเก็บสต็อกอุปกรณ์
และสารเคมี โดยสารเคมีที่เก็บในคลังสินค้าของบริษัทได้รับการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆและมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ 
(Certificate of Acceptance : COA) จากผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการจัดส่งให้แก่ลูกค้าต่อไป

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 
2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เก็บสินค้าสารเคมี ส�าหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติใน
อ่าวไทย ทั้งนี้บริษัทได้ท�าการยกเลิกสัญญาการเช่าคลังสินค้าเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
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บรษิทัจะจดัส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าให้แก่ลกูค้าโดยใช้รถบรรทกุขนาดต่างๆ ทีบ่รษิทัได้ว่าจ้างผูป้ระกอบการขนส่งจากภายนอกซึง่ผ่าน
การข้ึนทะเบียนกับบริษัทเพ่ือรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมโรงงาน บริษัทมีการควบคุมเรื่องความปลอดภัยของคลังสินค้า 
โดยการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลคลังสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ส�าหรับสารเคมีที่จัดเป็นวัตถุอันตรายจะมีการจัดเก็บตาม
กฎหมาย โดยแยกตามประเภทของสารเคมี และจัดให้มีผู้ควบคุมสินค้าอันตรายในคลังสินค้า โดยบริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก หรือ
บุคคลรวมท้ังพนักงานท่ีไม่มีหน้าที่ในคลังสินค้า เข้าไปในพ้ืนท่ีคลังสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากน้ีบริษัทได้ท�าประกันภัยตัวสินค้า
ท่ีเก็บในคลังสินค้าเพ่ือคุ้มครองอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บสินค้าหรือการปฏิบัติงาน รวมท้ังได้ท�าประกันภัยสินค้าในระหว่าง
การขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย	

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

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย

1.	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม	(Energy	and	Petroleum)

 ➣ ผลติภัณฑ์ในกลุม่ธุรกิจส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาติ 
โรงกลั่นน�้ามันและอุตสาหกรรม

 ➣ ปิโตรเคมต้ีนน�า้ (Offshore Refinery and Upstream 
Petrochemicals)

หน่วยงานหรอืขุดเจาะและผลติก๊าซธรรมชาต ิและผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมทัง้
ในทะเลและบนบก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกล่ันน�า้มนั ปิโตรเคม ีโรงงาน
ผลติเอทิลนี โรงงานผลติสารอะโรเมตกิส์ และผูร้บัเหมางานก่อสร้างโรงกลัน่
น�้ามัน และโรงงานปิโตรเคมีต่างๆ

 ➣ ผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มธุรกิจสารเคมีเหลว (Liquid 
Chemicals)

โรงกลัน่น�า้มนั ปิโตรเคม ีโรงงานผลติเมด็พลาสตกิ โรงงานผลติสารอะโรเม
ติกส์ โรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ 

 ➣ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสีย
ต่างๆ ของโรงงาน (Emission & Waste management)

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

2.	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม	(Industrial)	

 ➣ ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมเคมภัีณฑ์ (Chemicals 
Products)

โรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไปทีผ่ลติสนิค้าอตุสาหกรรมและสนิค้าอปุโภคบรโิภค
ต่างๆ เช่น โรงงานผลติแชมพูสระผม น�า้ยาปรบัผ้านุ่ม น�า้ยาท�าความสะอาด 
สทีาอาคาร สอีตุสาหกรรม หมกึพิมพ์ ปนูซเีมนต์ โรงผสมน�า้มนัหล่อลืน่ โรง
งานผลิตไบโอดีเซล โรงงานผลิตกาว โรงงานผลิตน�้ามันพืช โรงงานผลิต
น�้ายาหล่อลื่นโลหะต่าง ๆ เป็นต้น

 ➣ ผลติภัณฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมการผลติพลงังานและ
น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค (Power &Utility)

โรงกล่ันน�้ามัน, โรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานผลิตน�้า เพ่ือประชาชน และ
เพื่ออุตสาหกรรมทุกประเภท

รายงานประจ�าปี 2560
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กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย

3.	ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	

ได้แก่ สนิค้าประเภท Crude Glycerin และการขายสนิค้าอืน่ๆ โรงงานผลิต Glycerin บริสุทธิ์ ในและต่างประเทศ

4.	การให้บริการ

 ➣ ให้ค�าปรึกษา ประสานงาน ของบริษัทต่าง ๆ ส�าหรับ
งานออกแบบกระบวนการผลิต

 ➣ รับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง

 ➣ งานบรกิารตรวจสอบและท�าความสะอาด บรกิารรบัเหมา
ก่อสร้างและตดิตัง้ บรกิารรบัเหมาก่อสร้างและตดิตัง้

กลุ่มโรงกลั่นน�้ามัน ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก
โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

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

นโยบายการก�าหนดราคา

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 

การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

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

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

บริษัทเป็นผู้จ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้า ดังนี้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จ�าหน่ายสินค้า

1.	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม	(Energy	and	Petroleum)

 ➣ ผลติภัณฑ์ในกลุม่ธุรกิจส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาติ โรง
กลั่นน�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน�้า (Offshore 
Refinery and Upstream Petrochemicals)

UOP LLC
PALL Corporation Filtration and Separations 
INEOS Oxide
Nikki Universal Co., Ltd. 
 Manoir Industries
 บริษัท ทีโอซีไกลคอล จ�ากัด

 ➣ ผลติภัณฑ์ในกลุม่ธุรกิจสารเคมเีหลว (Liquid Chemicals) UOP LLC
Albemarle Asia Pacific
Dorf Ketal Chemicals

 ➣ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียต่างๆ 
ของโรงงาน (Emission & Waste management)

 Donau Carbon
 Nikki Universal Co., Ltd
 Honeywell UOP

2.	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม	(Industrial)	

 ➣ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์
(Chemicals Products)

บริษัท ทีโอซีไกลคอล จ�ากัด
INEOS Oxide
Clariant Chemicals 
Daelim Corporation
Johnson Matthey

 ➣ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานและ
น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค (Power &Utility)

Pall Corporation Filtration and Separations
Pall Water
Toray RO membrane
Brüel & Kjær Vibro

3.	ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ได้แก่ สนิค้าประเภท Crude Glycerin และการขายสนิค้าอืน่ๆ  บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด 

4.	การให้บริการ	

 ➣ ให้ค�าปรึกษา ประสานงาน ของบริษัทต่างๆ ส�าหรับงาน
ออกแบบกระบวนการผลิต

 ➣ บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง
 ➣ งานบริการตรวจสอบและท�าความสะอาด

UOP LLC
Vogelbusch GmbH
PALL Corporation Filtration and Separations
Manoir Industries
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การลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก

1.		 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	 
	 (Petroleum	Production	Plant	:	PPP)

บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(Petroleum Production Plant : PPP) ท่ีจงัหวัดสโุขทัย โดยกระบวนการ
ผลิตใช้ก๊าซเหลือท้ิง ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการขุดเจาะน�้ามันของ
ฐานผลติบรูพา-เอ ของบรษิทัสยาม โมเอโกะ จ�ากัด (ไม่ได้เป็นบคุคล
ท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท) ซึ่งรับสัมปทานปิโตรเลียมจากกระทรวง
พลงังาน ในแหล่งบรูพา อ�าเภอกงไกรลาศ จงัหวัดสโุขทยั เพ่ือมาแปร
สภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ ท่ีสามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อ
เพลิงได้ ซึ่งประกอบด้วย 

1)  ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas : CNG) 
2)  ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวหรอืก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum 

Gas : LPG) 
3)  ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) 
4)  ก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas)

โดยมีการออกแบบก�าลังผลิตรวมประมาณ 19,681 ตันต่อปี 
ประกอบด้วย CNG 12,036 ตนัต่อปี LPG 6,300 ตนัต่อปี และ NGL 
1,345 ตันต่อปี ใช้เงินลงทุนประมาณ 620 ล้านบาท โดยบริษัทได้
ทดสอบเดินเครื่องผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 และเริ่มจ�าหน่าย
ผลติภัณฑ์ LPG และ NGL ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2557 และจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ CNG ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา 

ในปี 2559 บริษัทลงทุนก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ระหว่างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับโรงไฟฟ้าเสาเถียร เอ 
ระยะความยาวท่อประมาณ 7 กิโลเมตรมูลค่าเงินลงทุน 110 ล้าน
บาท เพ่ือเพ่ิมก�าลังการผลิตโดยรับก๊าซเหลือทิ้งท่ีเป็นผลพลอยได้
จากการผลิตปิโตรเลียม จากฐานผลิตเสาเถียร-เอ ของบริษัท ปตท.
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท) อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เริ่มก่อสร้าง 
โครงการฯในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อสร้างโครงการฯเสร็จสิ้นใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยสามารถทดสอบระบบและเดินเครื่อง
ผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และเริ่มด�าเนินการในเชิงพาณิชย์
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นมา

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ใช้กระบวนการผลติโดยใช้ก๊าซเหลอืท้ิงซึง่เป็นผลพลอยได้จาก
การขุดเจาะน�้ามันของฐานผลิตบูรพา-เอ ของบริษัท สยามโมเอโกะ 
จ�ากัด และฐานผลิตเสาเถียร-เอ ของบริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลยีม จ�ากัด (มหาชน) ซึง่ได้รบัสมัปทานปิโตรเลยีมจากกระทรวง
พลังงาน ในเขตอ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพ่ือมาแปรสภาพ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ ท่ีสามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง 
หรือสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ ประกอบด้วย 1) ก๊าซ
ธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas : CNG) จ�าหน่ายเป็น

ก๊าซธรรมชาติอดัส�าหรบัยานยนต์ให้กับบรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
2) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas: 
LPG) จ�าหน่ายให้กับผู้ค้า LPG ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
การค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 3) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural 
Gasoline : NGL) จ�าหน่ายเป็นสารต้ังต้นให้กับบริษัทผลิตสารท�า
ละลาย และ 4) ก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas) จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิง
ให้กับโรงไฟฟ้าเสาเถียร เอ ของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด โดย 
โครงการฯ สามารถรบัรูร้ายได้ต่อเนือ่งตัง้แต่ไตรมาสแรกของปี 2557 
ในส่วนเดิมและรับรู้รายได้จากส่วนขยายที่รับก๊าซจากฐานผลิตเสา
เถียร-เอ ตัง้แต่ไตรมาส 3 ของปี 2559 การผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม
ของโรงงานเป็นการผลิตโดยใช้ก๊าซเหลือท้ิงที่เป็นผลพลอยได้จาก
การขุดเจาะน�้ามันดิบของฐานผลิตบูรพา-เอ ของบริษัท สยามโมเอ
โกะ จ�ากัด และฐานผลิตเสาเถียร-เอ ของบริษัท ปตท.ส�ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) กลับมาใช้ให้เกดิประโยชน์ เป็นการ
ช่วยลดมลภาวะและลดการท�าลายสภาพแวดล้อม ทีส่่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง

ที่ตั้งโครงการ	

สถานที่ตั้งโครงการ	หมู่	8	บ้านบ่อเพลา	
ต.กกแรต	อ.กงไกรลาศ	จ.สุโขทัย
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นโยบายก�าหนดราคา

• การก�าหนดราคาขายก๊าซธรรมชาติอัด(CNG) เป็นไป
ตามสตูรราคาท่ีก�าหนดร่วมกันในสญัญาซือ้ขาย ระหว่าง  
บริษัทและผู ้ซื้อ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) โดย
อ้างอิงจากปัจจัยหลัก ได้แก่ ราคาน�้ามันประเภทต่างๆ 
อัตราเงินเฟ้อ และค่าไฟฟ้า เป็นต้น เป็นราคาขายหน้า
โรงงาน PPP

• การก�าหนดราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม 
(LPG) เป็นไปตามประกาศโครงสร้างราคาก๊าซ LPG  
ของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งรวมภาษ ี
สรรพสามติและภาษมีหาดไทยแล้ว บวกกับค่าขนส่งตาม
นโยบายลอยตัวราคาขาย LPG เพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน 
อีกทั้งบริษัทส่งเงินเข้ากองทุนน�้ามันและขอรับเงินชดเชย
ในอัตราตามประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน(กบง.) ส่วนผู้ซื้อต้องข้ึนทะเบียนเป็นผู้ค้าน�้ามัน
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัตกิารค้าน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
พ.ศ. 2543 โดยโครงสร้างราคา LPG อ้างองิจากปัจจยัหลกั 
ได้แก่ ราคาก๊าซตลาดโลก(LPG Cargo) และค่าใช้จ่าย
ในการน�าเข้า เป็นต้น โดยราคาขายเป็นราคาขาย ณ  
หน้าโรงงาน PPP 

• การก�าหนดราคาขายก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ(NGL) เป็นไปตาม
สตูรราคาตกลง ระหว่างบรษิทัและผูซ้ือ้ ซึง่เป็นผูค้้าน�า้มนั
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัตกิารค้าน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
พ.ศ. 2543 โดยราคาอ้างอิงจากปัจจัยหลัก ได้แก่  
ราคาแนฟทา(Naphtha) ในตลาดประเทศสงิคโปร์ (MOPS 
หรือ Mean of Platts Singapore)

• การก�าหนดราคาขายก๊าซเชือ้เพลงิ (Fuel Gas) เป็นไปตาม 
ราคาตกลง ระหว่างบรษิทักับบรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ากัด

การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

บริษัทจ�าหน่ายก๊าซ CNG ทั้งหมดที่ผลิตได้จากโรงงาน PPP ที่
อ�าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั ให้แก่บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
เพียงรายเดียว โดยบรษิทัมสีญัญาในการผลติก๊าซ CNG เพ่ือส่งมอบ
และจ�าหน่ายให้กับ ปตท. ในราคาตามที่ก�าหนดในสัญญา ส�าหรับ 
LPG ท่ีผลิตได้น้ัน จ�าหน่ายให้กับผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 แห่งพระ
ราชบญัญัตกิารค้าน�า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 ขณะที ่NGL จะจ�าหน่าย
ให้กับผูป้ระกอบการธุรกิจตวัท�าละลายภายในประเทศ ส่วนก๊าซเชือ้
เพลิง (Fuel Gas) จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าเสาเถียร เอ 
ของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

NGL

LPG

CNG

รายงานประจ�าปี 2560
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Fuel Gas ส่งโรงไฟฟ้�เส�เถียร เอ

สถ�นีเพิ่มคว�มดัน

ระบบเพิ่มคว�มดัน หอดูดซับคว�มชื้น หน่วยลดอุณหภูมิ

หอกลั่นแยก CNG

หอกลั่นแยก LPG

สถ�นีจ่�ย NGL

สถ�นีจ่�ย LPG

สถ�นีจ่�ย CNG

ค�ร์บอนไดออกไซด์

ระบบเพิ่มคว�มดันก๊�ซ CNG

ถังเก็บ NGL

ถังเก็บ LPG

ก๊�ซธรรมช�ติ
จ�กแหล่งเส�เถียร-เอ

ก๊�ซธรรมช�ติ
จ�กแหล่งบูรพ�-เอ

กระบวนการผลิต

โครงการ PPP ของบริษัท ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Refrigerant Process หรือ Dew Point Control Unit (DPCU) เป็นหน่วยควบคุม
จุดกลั่นตัวเพ่ือควบคุมคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติใช้กันโดยท่ัวไป และมีความเหมาะสมกับขนาด
ของแหล่งก๊าซท่ีมีขนาดเล็ก โดยมีหลักการส�าคัญของกระบวนการผลิตก๊าซ คือ การเพ่ิมความดัน ผ่านการก�าจัดความชื้นและลดอุณหภูมิ
ของก๊าซธรรมชาติให้ต�่าลง เพ่ือให้ก๊าซบางส่วนกลั่นตัวเป็นของเหลว จากน้ันก๊าซท่ีมีคุณสมบัติเป็นของเหลวจะถูกน�าไปแยกล�าดับส่วนท่ี
หอกลั่นได้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม คือ CNG, LPG, NGL และ Fuel Gas 

2		 การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	

UAC Energy และ SERP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการลงทุนใน
การก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา (Solar PV Rooftop) ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค จ�านวน 2 โครงการ ซึง่เริม่ด�าเนินการในเชงิพาณิชย์แล้ว 
มกี�าลงัการผลติรวม 2 MW โดยเริม่รบัรูร้ายได้ตัง้แต่ไตรมาสที ่3 ของ
ปี 2557 เป็นต้นมา 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในรปูแบบของโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ลกูค้าโดยตรงของบรษิทัในการจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า คอื การ
ไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นโยบายก�าหนดราคา

การก�าหนดราคาขายไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีการไฟฟ้านครหลวงหรอื
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ก�าหนด โดยจะเป็นอัตราคงท่ี (Feed in 
Tariff: FIT) ตลอดระยะเวลาของสัญญา 25 ปี

สถานที่ตั้งโครงการ:	บจ.	วงศ์บัณฑิต	(VBD)	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จ�านวน	1	โรง	โดย	SERP

สถานที่ตั้งโครงการ:	บมจ.	สหไทย	สตีล	ไพพ์	(SHT)	
จังหวัดสมุทรปราการ	จ�านวน	1	โรง	โดย	UAC	Energy

ที่ตั้งโครงการ

รายงานประจ�าปี 2560
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3.		 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเชื้อเพลิง	(Fuel	Gas)	และ 
	 ก๊าซธรรมชาติที่เหลือทิ้ง	(Associated	Gas)

คณะกรรมการบริษัทยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) ได้มีมติ
อนุมัติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ให้บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด 
(บรษิทัย่อย) เข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง จากบรษิทั ราชบรุพีลงังาน 
จ�ากัด ได้แก่ โรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ และโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า-เอ มลูค่า
รวม 205 ล้านบาท โดยโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ ตัง้อยู่ทีห่มู ่11 บ้านหนอง
เสาเถียรใต้ ต�าบลไกรใน อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และโรง
ไฟฟ้าประดู่เฒ่า-เอ ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านถ�า้ไม้ไกล ต�าบลกง อ�าเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ได้รับ
โอนกิจการโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง จากบรษิทั ราชบรุพีลงังาน จ�ากัด ตัง้แต่
วันท่ี 1 เมษายน 2559 และสามารถรบัรูร้ายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า
ได้ทนัที นบัแต่วันท่ีรบัโอนกิจการเป็นต้นมา ซึง่เป็นการสร้างรายได้ให้
บริษัทได้ต่อเนื่องในระยะยาว

โรงไฟฟ้าสถานเีสาเถียร-เอ มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า 3.9 เมกกะวัตต์ 
ซึง่กระบวนการผลติใช้ก๊าซเชือ้เพลงิ(Fuel Gas) โดยเป็นผลติภณัฑ์ท่ี
ได้จากกระบวนการแยกก๊าซของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(PPP) และก๊าซเหลือท้ิงท่ีเป็นผลพลอยได้จากการผลิตปิโตรเลียม 
(Associated Gas) ของฐานผลติเสาเถียร-เอ ของบรษิทั ปตท.ส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งรับสัมปทานปิโตรเลียมจาก
กระทรวงพลังงาน ในแหล่งเสาเถียร-เอ อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สโุขทัย เพ่ือน�ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า ส่งเข้าระบบสายส่ง
และจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) โดยผลติไฟฟ้ารวม
ทั้งปีประมาณ 10,800 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี 

โรงไฟฟ้าสถานีประดู่เฒ่า-เอ มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 3 เมกกะ
วัตต์ ซึ่งกระบวนการผลิตใช้ก๊าซเหลือท้ิงท่ีเป็นผลพลอยได้จากการ
ผลิตปิโตรเลียม (Associated Gas) ของฐานผลิตประดู่เฒ่า-เอ 
ของบริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งรับ
สัมปทานปิโตรเลียมจากกระทรวงพลังงาน ในแหล่งประดู่เฒ่า-เอ 
อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพ่ือน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
ผลติไฟฟ้า ส่งเข้าระบบสายส่งและจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (EGAT) และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (PEA) โดยผลติ
ไฟฟ้ารวมทั้งปีประมาณ 5,100 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

นโยบายก�าหนดราคา

การก�าหนดราคาขายไฟฟ้า เป็นไปตามระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ท่ีก�าหนดร่วมกันในสัญญาซ้ือขายประเภท 
Non-Firm ระหว่างบริษัทฯและผู้ซื้อ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (EGAT) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 

สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า	สถานีประดู่เฒ่า-เอ	
เลขที่	32	หมู่	11	บ้านถ�้าไม้ ไกล	ต.กง	

อ.กงไกรลาศ	จ.สุโขทัย

สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า	สถานีเสาเถียร-เอ	
เลขที่	143	หมู่	11	บ้านหนองเสาเถียรใต้	

ต.ไกรใน	อ.กงไกรลาศ	จ.สุโขทัย

รายงานประจ�าปี 2560
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การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

บริษัท จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ผ่านหม้อแปลงเข้าระบบ
สายส่ง ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (EGAT) และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยก�าหนดราคาขายไฟฟ้า เป็นไปตาม
ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(VSPP) 

4.		 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืชพลังงาน	 
	 (หญ้าเนเปียร์)

บรษิทัได้มกีารลงทนุในการก่อสร้างโครงการผลติไฟฟ้าจากก๊าซ
ชวีภาพโดยใช้พืชพลงังาน (หญ้าเนเปียร์) จ�านวน 1 โครงการ ท่ีอ�าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ก�าลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ (MWp) ซึ่ง
เริ่มด�าเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ส�าหรับอีก 2 
โครงการซึง่ลงทุนโดย UAC TPT ทีอ่�าเภอภูผาม่าน จงัหวัดขอนแก่น
นัน้ ก่อสร้างใกล้แล้วเสรจ็ โดยมกี�าลงัการผลติโครงการละ 1.5 เมกะ
วัตต์ (MWp) ซึง่อยู่ระหว่างการขอใบอนญุาตขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ซึ่งจะท�าให้มีก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 4.5 เมกะวัตต์ 
(MWp) ท้ังนี ้ขึน้อยู่กบันโยบายและการพิจารณาของหน่วยงานภาครฐั

โรงงานผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพจากหญ้าเนเปียร์แม่แตง	

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ แม่แตง ตั้งอยู่ที่อ�าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ บนที่ดินเช่าบริเวณใกล้กับฟาร์มสุกรของ
บรษิทั มงคล แอนด์ ซนัส์ฟาร์ม จ�ากัด (ไม่ใช่บคุคลทีเ่ก่ียวโยงกันของ
บริษัท)เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้
จากการหมกัพืชพลงังาน (หญ้าเนเปียร์) โดยออกแบบให้มกี�าลงัการ
ผลติสงูสดุ 1.5 MWp และโรงงานดงักล่าวน้ีได้รบัการรบัรองระบบการ
บรหิารงานคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบรษิทั เอสจเีอส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อเดือน ธันวาคม 2559 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

พลงังานไฟฟ้าปรมิาณสงูสดุ 1.0 MWp ท่ีระดบัแรงดนั 22,000 
Volts ความถ่ี 50 Hz ซึ่งได้มาจากการน�าพืชพลังงานมาหมักให้ได้
ก๊าซชวีภาพท่ีมปีรมิาณก๊าซมเีทนประมาณ 50-55% แล้วส่งเข้าเครือ่ง
ก�าเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ลกูค้าโดยตรงของบรษิทัในการจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า คอื การ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) เพยีงรายเดยีว ทัง้นีส้บืเนือ่งมาจากโครงการ 
โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ โดยใช้พืชพลงังานของบรษิทั 
เป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือของภาครัฐบาลโดยส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ตามโครงการ 
“โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยีก๊าซชวีภาพส�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม” 
เพ่ือส่งเสรมิให้มกีารน�าพืชพลงังานมาแปรรปูเป็นก๊าซชวีภาพเพ่ือใช้
เป็นพลังงานทดแทนในรูปความร้อนและไฟฟ้า 

สถานที่ตั้งโครงการ:	อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม่

นโยบายก�าหนดราคา

การก�าหนดราคาขายไฟฟ้าเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงาน เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
(ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในอัตราคงที่แบบ “FiT หรือ Feed in 
tariff” ส�าหรบัโครงการพลงังานไฟฟ้าจากพืชหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก 
(VSPP) โดยมีระยะเวลาของสัญญา 20 ปี 
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5.		 โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง	 
	 (Compressed	Bio-methane	Gas	:	CBG)

การผลติก๊าซชวีภาพอดัความดนัสงู (CBG) เป็นหนึง่ในโครงการ
ด้านธุรกิจพลังงานทดแทน ท่ีช่วยสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ตามแนวนโยบายหลักของกระทรวงพลังงาน โดยโครงการต้ังอยู่ท่ี
อ�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ บนทีด่นิเช่าบรเิวณใกล้กับฟาร์มสกุร
ของบริษัท มงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม จ�ากัด (ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยง
กันของบริษัท)เน้ือที่ 11 ไร่ 1 งาน ผลิตก๊าซ CBG จากของเสียที่ได้
จากฟาร์มสุกรดังกล่าว เพื่อน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ทดแทน
การใช้ก๊าซ NGV 

โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถผลิตก๊าซ CBG ท่ี
มีคุณสมบัติเทียบเท่า NGV ส�าหรับยานยนต์ตามประกาศของกรม
ธุรกิจพลังงาน โดยออกแบบให้มีก�าลังการผลิตประมาณ 6 ตันต่อ
วัน หรือประมาณ 2,160 ตันต่อปี 

นอกจากน้ี โครงการยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) เมื่อวัน
ที่ 16 มีนาคม 2553 โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ
ก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันท่ีเริ่ม

มีรายได้จากการประกอบกิจการ และหลังจากนั้นจะได้รับลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการลงทุนในอัตรา
ร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นเวลาอีก 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนด
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าว ท้ังน้ี รายได้จากการจ�าหน่าย
ก๊าซ CBG (โรงงาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่) เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2556 โครงการดังกล่าวยังได้รับการรับรองระบบการ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท เอสจี
เอส (ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 และคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย ) จ�ากัด 
เมื่อเดือน ธันวาคม 2559 อีกด้วย

อนึ่งจากราคาปิโตรเลียมที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 
และต้นทุนการผลิต CBG ท่ีสูงกว่าราคาจ�าหน่ายปลีก ทางปตท.ได้
ขอระงับการรับซื้อ CBG จากบริษัทตั้งแต่ 26 มกราคม 2560

6	.		 การผลิตและจ�าหน่ายไบโอดีเซล	

บรษิทัได้เข้าถือหุน้ร่วมกบับรษิทั บบีจีไีอ จ�ากัด บรษิทัย่อยของ
บรษิทั บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (“BCP”) ในบรษิทั บาง
จากไบโอฟูเอล จ�ากัด (“BBF”) สดัส่วนร้อยละ 30 และ 70 ตามล�าดับ 
ตัง้อยู่ท่ีอ�าเภอบางปะอนิ จงัหวัดพระนครศรอียุธยา ด�าเนินธุรกิจด้าน
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การผลติและจ�าหน่ายไบโอดเีซล ซึง่เป็นเชือ้เพลงิเหลวท่ีน�าไปใช้เป็น
ส่วนผสมทดแทนบางส่วนในน�้ามันดีเซลท่ีได้จากกระบวนการผลิต
ปิโตรเลยีม เพ่ือให้ได้น�า้มนัไบโอดเีซลประเภทต่างๆ เช่น น�า้มนัไบโอ
ดีเซล B5  แรกเริ่ม BBF มีก�าลังการผลิตไบโอดีเซลเท่ากับ 360,000 
ลิตรต่อวัน ต่อมาในปี 2557 ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่บน
พ้ืนท่ีเดียวกับโรงงานแรก โดยเพ่ิมก�าลังการผลิตอีก 450,000 ลิตร
ต่อวัน ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ปี 2559 
โดยมีก�าลังการผลิตรวมเป็น 810,00 ลิตรต่อวัน

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

BBF เป็นผู้ผลิต จ�าหน่าย และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอ
ดีเซล (B100) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ได้จากการน�าน�้ามันปาล์ม
ดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน�้ามันปาล์ม เช่น ไขน�้ามันปาล์ม (Palm 
Stearine) มาผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าทรานส์เอสเทอริ
ฟิเคชัน (Transesterification Process) โดยให้น�้ามันปาล์มดิบหรือ
ผลติภณัฑ์ท่ีได้จากน�า้มนัปาล์มท�าปฏิกิรยิากับแอลกอฮอล์ ได้แก่ เมธา
นอล และมีด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อเปลี่ยนให้โมเลกุลของน�้ามัน
ปาล์มมีขนาดเล็กลง จนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ที่คุณสมบัติใกล้เคียง
กับน�า้มนัดเีซล สามารถน�ามาใช้ทดแทนน�า้มนัดเีซลได้โดยตรง เรยีก
ว่า “ไบโอดีเซล” หรือ “B100” นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลยังได้ผลติภัณฑ์พลอยได้ (by product) กลเีซอรนีดบิ Technical 
Grade ซึง่มคีวามต้องการในตลาดเพ่ิมขึน้มากในปัจจบุนั เพ่ือน�าไป
ผลิตเป็นสินค้าในอุตสาหกรรมต้นน�้าของเคมีภัณฑ์อื่นต่อไป นอก
เหนอืจากการใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร ยา และเครือ่งส�าอาง เป็นต้น

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 ❑ ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล

ผลติภัณฑ์ไบโอดเีซลจ�าหน่ายในประเทศทัง้หมด โดยมกีลุม่โรง
กลั่นน�้ามันเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก เพ่ือน�าไบโอดีเซลไปผสม
กับน�้ามันดีเซลให้ได้น�้ามันไบโอดีเซลเกรดต่างๆ ปัจจุบันลูกค้าราย
ใหญ่สุด คือ BCP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ BBF โดย BCP มีข้อตกลง
กับ BBF ในการรับซื้อไบโอดีเซลที่ผลิตได้ในอัตราส่วนขั้นต�่าตาม
ท่ีก�าหนดในข้อตกลงดังกล่าว ส�าหรับลูกค้ารายอ่ืนได้แก่ โรงกลั่น
น�้ามันขนาดใหญ่อื่นๆ

 ❑ กลีเซอรีน

กลเีซอรนีเป็นผลพลอยได้ท่ีได้จากกระบวนการผลติไบโอดเีซล 
โดยจ�าหน่ายให้แก่บริษัทผู้ค้ารายใหญ่ท้ังในประเทศและระหว่าง
ประเทศ (Trader) เพ่ือน�าไปจ�าหน่ายต่อให้กบัผูใ้ช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ 
เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเคร่ืองส�าอาง รวมทั้งอุตสาหกรรม
ต้นน�้าของเคมีภัณฑ์อื่นๆ 

นโยบายการก�าหนดราคา

การก�าหนดราคาจ�าหน่ายไบโอดีเซล BBF ใช้สูตรราคา ตาม
ประกาศของคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน เรือ่ง ราคาอ้างองิ
เอทานอลแปลงสภาพและไบโอดเีซลประเภทเมทลิเอสเตอร์ของกรด
ไขมันเป็นหลัก ในการเจรจาหรือยื่นประมูลกับลูกค้า 

การก�าหนดราคาจ�าหน่ายผลติภัณฑ์กลเีซอรนีดบิ BBF ตัง้ราคา
จ�าหน่ายจากราคาอ้างอิงของราคากลีเซอรีนในตลาดเอเชีย และให้
ส่วนลดตามระดับชั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในเกณฑ์ในการเจรจา
ราคาส่งออกต่างประเทศ 

ธุรกิจด้านการผลติและจ�าหน่ายลาเท็กซ์อีมัลชัน่และโพลเิมอร์

บรษิทั ยูเอซ ีแอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ�ากัด (UAPC) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2558 ถือหุ้นโดย
บรษิทัร้อยละ 99.97 โดยรบัโอนกิจการท้ังหมดจากบรษิทั แอด็วานซ์ 
โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ�ากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ
ของ UAPC สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย อีมัลชั่น
โพลิเมอร์ (Emulsion Polymer) สินค้าซื้อมาขายไป (Trading) และ
บริการรับจ้างผลิต (Toll Manufacturing) ดังนี้

	 1.	 อีมัลชั่นโพลิเมอร์	(Emulsion	Polymer)	

UAPC ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์อมีลัชัน่โพลเิมอร์ 
(Emulsion Polymer) หรือที่นิยมเรียกว่า “ลาเท็กซ์” (Latex) ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นโพลเิมอร์ชนิดเหลว มสีขีาวขุน่คล้ายน�า้นม มคีณุสมบตัเิป็น
ตวัประสาน (Binder) เพ่ือให้เกิดแรงยึดเกาะวัสดสุองประเภททีแ่ตก
ต่างกันให้สามารถยึดติดกันหรือเชื่อมรวมวัสดุเป็นเน้ือเดียวกันกับ
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้ โดยคุณประโยชน์ของอีมัลชั่นโพลิเมอร์นั้น
จะเป็นองค์ประกอบส�าคัญท่ีท�าให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าสามารถติด
แน่นกับพ้ืนผวิสมัผสัทีจ่ะน�าไปใช้งานได้ดย่ิีงขึน้ เช่น การผสมอมีลัชัน่
โพลเิมอร์เข้ากับเมด็ส ี(Pigment) เพ่ือท�าให้เนือ้สมีคีณุสมบติัในการ
ยดึตดิกบัพืน้ผิวผนงัไดด้ ีการผสมอีมัลชั่นโพลิเมอร์เข้ากบัหมึกพมิพ์
เพ่ือท�าให้หมกึพิมพ์มคุีณสมบติัในการยึดเกาะกับเน้ือกระดาษ เป็นต้น 

อีมัลชัน่โพลิเมอร์ที่ UAPC ผลิตได้ทั้งหมด เป็นโพลิเมอร์ชนิดที่
ใช้น�า้เป็นตวัท�าละลาย (Water Base) จงึมคีวามปลอดภัยต่อผูใ้ช้งาน
และเป็นมติรแก่สิง่แวดล้อมสงูกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกับโพลเิมอร์ชนิด
อืน่ๆ ท่ีใช้สารเคมปีระเภท น�า้มนั ทินเนอร์ สารระเหย เป็นต้น เป็นตวั
ท�าละลาย (Solvent Base) ในกระบวนการผลติ โดยอมีลัชัน่โพลเิมอร์
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ชนิด Water Base ที่ UAPC ผลิตได้น้ันถูกน�าไปใช้เป็นส่วนผสมใน
การผลติสนิค้าส�าเรจ็รปูในหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรม
สีและการเคลือบ อุตสาหกรรมกาวและเทปกาว อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์
และการพิมพ์ เป็นต้น

	 2.	 สินค้าซื้อมาขายไป	(Trading)

นอกเหนือจากการผลิตอีมัลชั่นโพลิเมอร์ของ UAPC เองแล้ว 
UAPC ยังมุ่งเน้นการจ�าหน่ายสินค้าซื้อมาขายไป (Trading) ในรูป
ของสินค้าส�าเรจ็รปูและวัตถุดิบเคมภีณัฑ์ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้ามากย่ิงขึน้ด้วยการน�าเสนอสนิค้าท่ีหลากหลาย  
รวมท้ัง UAPC ยังมโีอกาสในการขยายฐานลกูค้าใหม่จากการจ�าหน่าย
สินค้าท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยสนิค้าซือ้มาขายไปท่ี UAPC จ�าหน่าย
ส่วนใหญ่ เป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนผสมในการเคลือบผิวสินค้า
หรอืผวิวัสดตุ่างๆ เช่น น�า้ยาเคลอืบเงายูวี (UV Coating) โพลยูีรเิทน 
(Polyurethane Dispersion : PUD) รวมถึงสารเคลือบผิวประเภท 
อีมัลชั่นแว็กซ์ (Emulsion Wax) เป็นต้น

	 3.	 บริการรับจ้างผลิต	(Toll	Manufacturing)

UAPC ให้บริการรับจ้างผลิตเคมีภัณฑ์ให้กับลูกค้าหนึ่งรายใน
ลักษณะของการรับจ้างผลิต (Toll Manufacturing) ซึ่งเคมีภัณฑ์ท่ี 
UAPC ผลิตได้ส่วนใหญ่เกือบท้ังหมดเป็นเคมีภัณฑ์ประเภทโซลูชั่น
โพลิเมอร์ (Solution Polymer) ท่ีมลีกัษณะเป็นของเหลวใส มคีณุสมบตัิ
เป็นสารละลายท่ีสามารถละลายอยู่ในน�้าได้ อีกท้ังยังเป็นโพลิเมอร์
ชนิดทีใ่ช้น�า้เป็นตวัท�าละลาย (Water Base) จงึมคีวามปลอดภยัต่อ
ผู้ใช้งานและเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม โดยโซลูชั่นโพลิเมอร์ที่ UAPC 
ผลิตได้น้ันส่วนใหญ่ถูกน�าไปใช้ในกระบวนการท�าความสะอาด
ส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม เช่น การบ�าบดัน�า้เสียจากกระบวนการผลติ 
(Waste Water Treatment) การควบคุมหรือป้องกันการเกิดตะกรัน 
(Scale Inhibitor / Control) รวมถึงการน�าโซลูชั่นโพลิเมอร์ที่ผลิตได้
ไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์น�้ายาซักผ้า
และผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดอเนกประสงค์ เป็นต้น

UAPC ได้ก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย โดยเริม่ผลิตในเชงิพาณิชย์ 
เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ส่งผลให้ปัจจุบัน UAPC มีก�าลังการผลิต  
24,000 ตันต่อปี ขณะท่ีก�าลังการผลิตจริงประมาณร้อยละ 40 ซึ่ง 
ยังคงมศีกัยภาพในการขยายฐานลกูค้าเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ UAPC 
ได้ในอนาคต ประกอบกับ UAPC ได้รบัสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสรมิ
การลงทุนในกิจการ ผลติอมีลัชัน่โพลเิมอร์ (Emulsion Polymer) จาก
ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) โดยสทิธิประโยชน์
ท่ีส�าคัญ ได้แก่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี นับ
แต่วันเริ่มมีรายได้ และกรณีท่ีขาดทุนสามารถน�าผลขาดทุนประจ�า
ปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี จึงเป็นโอกาสท่ีดีที่จะ
ขยายก�าลงัการผลติเพ่ือรองรบัการขยายฐานลกูค้าท้ังในประเทศและ
นอกประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ CLMV ซึง่เป็นกลุม่ประเทศทีม่ี
การพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความต้องการด้านสาธารณูปโภคสูง
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ที่ตั้งบริษัทและโรงงาน

 UAPC มีส�านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชั้น 
21 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรงุเทพมหานคร มโีรงงานผลติ 1 แห่ง และคลงัสนิค้า 1 แห่ง ซึง่เป็น
กรรมสิทธิ์ของ UAPC เอง ได้แก่ 

โรงงำนผลิต:  ตัง้อยู่ท่ีเลขที ่50 หมู ่3 ถนนสายสคีิว้-ชยัภูม ิ(ทางหลวง
หมายเลข 201) ต�าบลสีคิ้ว อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เนื้อที่รวม 14-3-80 ไร่ 

คลังสินค้ำ:  ตั้งอยู่เลขที่ 998 หมู่ 2 ภายในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู ติดซอย 1 C แยกจากซอยเทศบาลบางปู 77 
(นิคมอุตสาหกรรมบางปู) ภายในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู ถนนสุขุมวิทสายเก่า (ทางหลวงหมายเลข 3) 
ต�าบลแพรกษา อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ เนื้อที่รวม 9-2-0 ไร่

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

UAPC มีฐานลูกค้าท้ังหมดกว่า 100 ราย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต
สินค้าต่างๆ ท้ังขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กระจายตัว
ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ธุรกิจด้านการรับเหมาก่อสร้าง	(Engineering,	 
Procurement	and	Construction	:	EPC)	และการให้
บริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	(Operation	&	 
Maintenance	:	O&M)

•	 บรษัิท	เซบิก๊าซ	ยูเอซี	จ�ากัด (บรษิทัร่วม) จดัตัง้ขึน้เมือ่วันที่ 
4 ตลุาคม 2556 โดยเป็นการร่วมทนุระหว่าง บรษิทั ยูเอซี 
เอน็เนอร์ย่ี จ�ากัด (บรษิทัย่อย) และ Sebigas S.p.A. จาก
ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า
และการผลติก๊าซชวีภาพ รวมท้ังเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการรบั
เหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชวีภาพมามากกว่า 50 โครงการ
ในทวีปยุโรป โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับ
การรบัเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชวีภาพ และโรงงานด้าน
พลังงานต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในภาคพ้ืน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างจ�านวน 5 แห่ง ท้ังในและต่างประเทศรวมก�าลัง
การผลิต 9 MW

•	 บรษัิท	เอน็เนอร์เรย์	ยูเอซี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด (บรษิทัร่วม) 
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2559 โดยเป็นการร่วมทุน
ระหว่าง บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (บริษัทย่อย) และ 
Enerray S.p.A. จากประเทศอติาล ีซึง่เป็นผู้เชีย่วชาญด้าน
การรบัเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ทวีปยุโรป โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือด�าเนนิธุรกจิเก่ียวกับการ
รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวม
ถึงการให้บริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา (Operation 
& Maintenance : O&M) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันมีโครงการที่
อยู่ระหว่างก่อสร้างและให้บริการ O&M 

  -  งานรับเหมาก่อนสร้าง จ�านวน 3 MW
  -  งานบริการ O&M   จ�านวน 76 MW
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โครงสร้�งร�ยได้ –งบก�รเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทของรำยได้ 2558 2559 2560

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

1.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและ 
     ปิโตรเลียม 

898.91 58.21 595.42 43.11 720.86 43.45

2.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม 149.56 9.68 158.46 11.47 173.02 10.43

3.  ผลิตภัณฑ์จากการผลิต(Manufactoring) 251.39 16.28 339.56 24.59 346.62 20.89

4.  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ1/ 34.72 2.25 33.03 2.39 68.95 4.16

5.  การให้บริการ 2/ 51.53 3.34 36.51 2.64 83.99 5.06

6.  พลังงาน (Energy) 60.26 3.90 161.57 11.70 233.42 14.07

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรรวม 1,446.38 93.66 1,324.55 95.90 1,626.87 98.06

รายได้อื่น3/ 18.79 1.22 25.37 1.84 29.72 1.79

รวม 1,465.17 94.87 1,349.92 97.74 1,656.59 99.85

ส่วนแบ่งผลก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 79.19 5.13 31.19 2.26 2.53 0.15

รำยได้รวม 1,544.36 100.00 1,381.11 100.00 1,659.12 100.00
หมายเหตุ : 
1/  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการส่งออกสินค้าประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ
2/ รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง รวมถึงการบริการปรึกษาต่างๆ
3/ รายได้อืน่ ได้แก่ ค่านายหน้าขายสนิค้าและบรกิาร ดอกเบีย้รบั ก�าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น ก�าไรจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ และอืน่ๆ 

ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับ
พลังงานและ
ปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่ม

อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จาก
การผลิต

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ การให้บริการ พลังงาน รายได้อื่น ส่วนแบ่งผลก�าไร
จากการลงทุนใน

บริษัทร่วม

2558

2559

2560

0

200

100

300

400

500

600

700

800

900

1,000

720.86

173.02

346.62

68.95 83.99

233.42

29.72
2.53

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

44



ปัจจัยคว�มเสี่ยง

บรษิทัตระหนักและให้ความส�าคญักับการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือลดผลกระทบจากปัจจยัเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้ ท้ังจากปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก ทัง้น้ี คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและก�ากับดแูลการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบและ
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีการแต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยงมาด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และให้ถือว่าการบริหาร
ความเสีย่งเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของทกุคนและทกุหน่วยงาน ในการจดัการและควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ จากการบรหิาร
ความเสีย่งของบรษิทัทีม่กีารด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ปัจจยัความเสีย่งต่างๆ ท่ีปรากฏในปีท่ีผ่านมาได้รบัการบรหิารจดัการให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสม และในปี 2560 บริษัทมีความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญต่างๆ ดังนี้

1.		 ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)	

	 1.1		ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	

บรษิทัตัง้เป้าขยายธุรกจิด้านพลงังานสะอาด เคมภัีณฑ์และสาธารณูปโภค โดยมแีผนขยายการลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ บริษัทอาจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ ราคาวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบและราคาปิโตรเคมี จึงอาจเกิดความเส่ียงท่ีท�าให้บริษัทไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายในการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี 
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้ม อนาคตของสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจ มีการทบทวนและปรับทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

	 1.2		ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ		

บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายภาครฐัด้านต่างๆ เน่ืองจากภาครฐัอาจมกีารชะลอหรอืเปลีย่นแปลงนโยบาย
ด้านต่างๆ รวมถึงนโยบายด้านพลังงานทดแทน แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2015) โดยมีเป้าหมาย
ในการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเท่ากับร้อยละ 20 ต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้า หรือ ร้อยละ 30 ต่อการใช้พลังงาน
รวม อาจส่งผลกระทบท�าให้การด�าเนินโครงการลงทุนใหม่ๆ ของบริษัทมีความเสี่ยง เพ่ือลดความเสี่ยงและโอกาสดังกล่าว บริษัทได้
มอบหมายส่วนงานรบัผดิชอบตดิตามข่าวสารและนโยบายภาครฐัอย่างใกล้ชดิ เพ่ือน�ามาร่วมกันวางแผนก�าหนดทิศทางในการด�าเนนิ
ธุรกิจและโครงการลงทุน

	 1.3		ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ปัจจุบันพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ และการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบกิจการต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการท�างานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องไปกับการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีทีเ่กิดข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและ
คู่ค้า อนึ่ง บริษัทเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อลดความ
เสี่ยงและการสูญเสียโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร บริษัทมีแนวทางใน
การปรบัปรงุและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคีวามพร้อมในการรองรบัการขยายงานและธุรกจิใหม่ๆ ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต 
รวมท้ังการเตรียมการให้เกิดความพร้อมในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การท�างานให้ดีและทันสมัยยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ยังก�าหนดนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับเห็นความส�าคัญของนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างการเติบโตแบบยั่งยืน

	 1.4	ความเสี่ยงด้านการลงทุนในต่างประเทศ

บรษิทัมแีผนการขยายลงทนุด้านพลงังานสะอาด เคมภัีณฑ์และสาธารณูปโภคในต่างประเทศในแถบภูมภิาค CLMV ซึง่เป็นการ
ต่อยอดธุรกิจปัจจุบันและเพ่ิมโอกาสการเติบโตในระยะยาว บริษัทอาจมีความเสี่ยงอันเกิดจากการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
เป้าหมายนั้นๆ อาทิ เช่น

• สภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเป้าหมาย

• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
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• การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง นโยบายสนับสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านภาษีและด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการลงทุน 

• ความผันผวนราคาวัตถุดิบและราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในตลาด 

• ศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ร่วมทุนและคู่ค้า 

เพ่ือลดความเสี่ยงอันเกิดจากการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว บริษัทได้มีการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดด้าน กฎหมาย 
นโยบายภาครฐัและประเดน็ต่างๆ ด้านภาษ ีรวมถึงปัจจยัอืน่ๆ ท่ีกล่าวข้างต้น เพ่ือประเมนิผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อการลงทนุและ
น�าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน 

2.		 ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน	(Operation	Risk)	

บริษัทมีความเสี่ยงในด้านการด�าเนินงาน โดยมีความเสี่ยงที่ส�าคัญๆ ดังต่อไปนี้

	 2.1	ความเสี่ยงธุรกิจ	จัดหา	น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมี	วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ	(Trading)	

2.1.1  ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่

   บรษิทัมรีายได้จากการขายสนิค้าและบรกิารให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ ซึง่ลกูค้ารายใหญ่ของบรษิทัส่วนใหญ่มลีกัษณะการ
ประกอบธุรกจิแยกเป็นหลายกลุม่ธุรกิจ โดยในแต่ละกลุม่ธุรกิจมคีวามต้องการสนิค้าของบรษิทัแตกต่างกันไปในหลายกลุม่สนิค้า 
และมีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท รวมทั้งการติดต่อ เจรจา ต่อรองกับบริษัท แยกกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเมื่อรวมรายได้จากการ
ขายสินค้าให้แต่ละกลุ่มธุรกิจของลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งๆ จะมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายรวมของบริษัท 

   บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการพ่ึงพิงลกูค้ารายใหญ่ในระดบัหนึง่ แต่หากพิจารณาถงึความต้องการของลกูค้ารายใหญ่ 
สนิค้าของบรษิทัก็มคีวามจ�าเป็นท่ีลกูค้าต้องใช้อย่างต่อเน่ือง และสนิค้าบางประเภทจ�าเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลติของลกูค้า 
เนือ่งจากสนิค้าดงักล่าวบรษิทัเป็นตวัแทนจ�าหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีมชีือ่เสยีงในต่างประเทศ ซึง่ลกูค้าของบรษิทัให้การยอมรบั
ในการใช้ผลติภัณฑ์จากผูผ้ลติดงักล่าวในกระบวนการผลติของลกูค้า ดงัน้ันลกูค้าจงึมคีวามต้องการซือ้สนิค้าของบรษิทัอย่างต่อเน่ือง 
และบรษิทัมคีวามสมัพันธ์ทีด่กัีบลกูค้าดงักล่าวมาโดยตลอด นอกเหนอืจากการขายสนิค้าและอปุกรณ์ประเภทต่างๆ แล้ว บรษิทั
ยังให้ค�าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการหลังการขาย โดยทีมงานขายที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี บริษัท
มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทอย่างสม�่าเสมอเพ่ือน�ามาปรับปรุง อีกทั้งยังให้ค�าแนะน�าและ
วางแผนร่วมกับลูกค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้อก�าหนดของลูกค้า
อย่างครบถ้วน ท�าให้บรษิทัได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้าด้วยดมีาโดยตลอด นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายในการพัฒนาสนิค้าและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป

 2.1.2  ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำต้นทุนสินค้ำ 

   สนิค้าเคมภีณัฑ์ท่ีบรษิทัจ�าหน่ายส่วนหนึง่เป็นผลผลติของอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีซึง่มรีาคาผนัแปรตามราคาน�า้มนัดิบ 
ในตลาดโลกและภาวะอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักร ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของ
ต้นทุนสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก�าไรขั้นต้นของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทได้มีการติดตามสภาวะการเคลื่อนไหวของ
ราคาเคมภัีณฑ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของราคาน�า้มนัดบิในตลาดโลกอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือเตรยีมพร้อมกับ
การเปลีย่นแปลงราคาต้นทนุสนิค้าของบรษิทั และเพ่ือวางแผนการขายและวางแผนการบรหิารสนิค้าคงคลังได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

   อย่างไรก็ตามความเสีย่งของบรษิทัจากการเปล่ียนแปลงราคาสินค้าในตลาดโลกจากปัจจยัดังกล่าวอาจถกูจ�ากัดลงได้
ในระดบัหนึง่ เนือ่งจากลกูค้าส่วนใหญ่ของบรษิทัเป็นลกูค้าท่ีอยู่ในธุรกิจน�า้มนั และปิโตรเคม ีซึง่มคีวามเข้าใจในสภาวะแนวโน้ม 
และวฏัจกัรของอตุสาหกรรม พลงังานและปิโตรเคม ีดงักล่าวอยู่แล้ว ท�าให้บรษิทัมคีวามยืดหยุ่นในการก�าหนดราคาขายสนิค้าได้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอันมีผลต่อราคาสินค้าดังกล่าว ประกอบกับสินค้าท่ีบริษัทสั่งซื้อหรือน�าเข้ามาเพ่ือจ�าหน่ายส่วน
ใหญ่จะมีค�าสั่งซื้อจากลูกค้าล่วงหน้า หรือเป็นสินค้าท่ีมีการท�าสัญญาซื้อขายกับลูกค้าเป็นรายปีและมีการก�าหนดราคาซื้อขาย
ที่แน่นอน 

 2.1.3  ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้ผลิตสินค้ำรำยใหญ่ (Principle) 

   บริษัทมีทั้งการน�าเข้าและสั่งสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทสารเคมี และ
อุปกรณ์ส�าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสินค้าหลักท่ีบริษัทจัดจ�าหน่ายน้ัน บริษัทได้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายให้กับผู้ผลิต
รายใหญ่ (Principle) 
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  บรษิทัได้รบัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าและอปุกรณ์กับผูผ้ลติสนิค้ารายใหญ่ดงักล่าว โดยมสีญัญาเป็นตวัแทนจ�าหน่าย
อย่างเป็นทางการ และมเีงือ่นไขในการต่ออายุสญัญาไว้อย่างชดัเจน บรษิทัอาจมคีวามเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ต่ออายุสญัญา
หรือขอยกเลิกสัญญาเมื่อครบก�าหนด ซึ่งจะท�าให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการเป็นตัวแทนในการจ�าหน่ายสินค้านั้นๆ

  อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีและได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรายใหญ่
ทั้งหมดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทมีแนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายใหญ่เพ่ิมขึ้นตามการเติบโตของยอดขายของ
บรษิทั ท�าให้มคีวามเชือ่มัน่ว่าบรษิทัจะได้รบัการต่ออายุสญัญาการเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าให้กับผูผ้ลติรายใหญ่ดงักล่าวต่อเน่ือง 
ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทไม่เคยมีประวัติไม่ได้รับการต่อสัญญากับผู้ผลิตรายใหญ่ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

	 2.2		ความเสี่ยงธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพืชพลังงาน

 2.2.1  ควำมเสี่ยงด้ำนวัตถุดิบ 

   โรงไฟฟ้าจากพืชพลงังานจะใช้หญ้าเนเปียร์และต้นข้าวโพด เป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติ บรษิทัตระหนกัถึงความเสีย่ง
ด้านวัตถุดบิ ทัง้ความผนัผวนด้านปรมิาณและราคา ซึง่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลติ เพ่ือลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัได้
ส่งเสรมิสนบัสนนุเกษตรกรในพ้ืนท่ีรอบๆ โรงงานปลูกหญ้าเนเปียร์ และมสัีญญารบัซือ้ในระยะยาว โดยมกีารท�าโครงการให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่เกษตรกรในเรื่องการปลูกหญ้าเนเปียร์ และส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าเนเปียร์เพ่ือน�ามาขายป้อนให้กับโรงงาน 
สนับสนุนเงินทุนตั้งต้นแก่เกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนด้านเครื่องจักรหลักในการเตรียมพ้ืนที่ปลูก บริการรถเก็บเก่ียวและขนส่ง
มายังโรงงาน นอกจากนี้บริษัท ยังได้ท�าการศึกษาหาพืชพลังงานอื่นทดแทนอย่างต่อเนื่อง 

 2.2.2  ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุภำยในโรงงำน

   โรงงานอาจมคีวามเสีย่งจากการเกิดอบุตัเิหตอุนัตรายภายในโรงงาน เน่ืองจากความบกพร่องของอปุกรณ์ความปลอดภัย 
หรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงสุด ถูกต้อง
ตามหลกัวศิวกรรมและมาตรฐานความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอบุตัเิหต ุและรกัษาประสทิธิภาพของ
ระบบ โดยให้บริษัท Sebigas จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นผู้น�าและมีประสบการณ์ด้านนี้มายาวนานเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
และก่อสร้าง รวมถึงการจดัอบรมบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลติเพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถู่กต้องตามหลกัวศิวกรรม
และมาตรฐานความปลอดภ ัยในการปฏบิตังิาน เพ่ือป้องกันความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้กับโครงการและมผีลกระทบลกุลามไปยัง
ชมุชนใกล้เคยีงซึง่ตัง้อยู่ตดิกับโรงงาน นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการป้องกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้จากความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัได้
ท�าประกันภัยความเสีย่งประเภท All Risk โดยก�าหนดเงือ่นไขความคุม้ครองท่ีครอบคลมุความเสยีหายในทรพัย์สนิ ความเสยีหาย
ต่อบุคลากรของบริษัท และความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 

	 2.3		ความเสี่ยงโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Plant: PPP) ตั้งอยู่ที่ ต�าบลกกแรต อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย 
ได้ด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่ต้นปี 2557 ทั้งนี้บริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินงานในโรงงานดังกล่าว ดังนี้ 

2.3.1 ควำมเสี่ยงควำมผันผวนปริมำณวัตถุดิบ

   วัตถุดบิหลกัทีส่�าคญัในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมของโรงงาน ได้แก่ ก๊าซจากการผลติน�า้มนัดบิ (Associated 
Gas) ซึง่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติน�า้มนัดบิ โดยบรษิทัมสีญัญาทีจ่ะซือ้ก๊าซดงักล่าวจากบรษิทั สยามโมเอโกะ จ�ากัด 
(SML) บนพ้ืนท่ีในสัมปทานปิโตรเลียมจากฐานผลิตบูรพา-เอ และมีสัญญาซื้อก๊าซจากบริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) บนพ้ืนท่ีสมัปทานปิโตรเลียมฐานผลิตเสาเถียร-เอ บรษิทัอาจได้รบัความเส่ียงหาก SML และ ปตท.สผ. 
ไม่สามารถจดัส่งวตัถุดบิให้กับบรษิทัได้เพียงพอต่อการผลิตในปรมิาณท่ีได้คาดการณ์ไว้ อาจท�าให้บรษิทัประสบกับภาวะขาดแคลน
วัตถุดิบ หรือวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตามท่ีคาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของโรงงานได้ เพ่ือเป็นการลด
ความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ด�าเนินการเจรจาขอปริมาณก๊าซเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาสัญญาจัดหาก๊าซให้ยาวนานขึ้น 

   นอกจากนี้ บริษัทยังอาจได้รับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคา Associated Gas เน่ืองจากการใช้ Associated 
Gas เป็นการน�าผลพลอยได้จากการผลติปิโตรเลยีมซึง่เป็นทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศมาใช้ประโยชน์ การก�าหนดราคาซือ้ขาย 
Associated Gas จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก่อน เพราะมีผลต่อรายได้ค่าธรรมเนียมของภาครัฐที ่
จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนัน้ หากมกีารก�าหนดราคาซือ้ขาย Associated Gas ในทิศทางทีเ่พ่ิมสงูขึน้ จะมผีลต่อราคาต้นทุนวัตถดุบิหลกั 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทได้
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 2.3.2  ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่และน้อยรำย

   บรษิทัจ�าหน่าย CNG ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัท่ีได้จากกระบวนการผลติของโครงการและมปีรมิาณมากท่ีสดุเมือ่เทยีบกับ
ผลติภัณฑ์อืน่ๆ 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
ที่เห็นว่ามีความคุ้มค่าและเหมาะสมต่อการซื้อไปเพื่อจ�าหน่ายต่อ ตามปริมาณที่ตกลงกันทั้งหมด และได้มีการลงนามในสัญญา
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 นั้น บริษัทได้จ�าหน่ายให้กับผู้ผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ทั่วไป 

   บรษิทัอาจได้รบัความเสีย่งจากการพ่ึงพิงลกูค้าเพียงรายเดยีวในกรณีการจ�าหน่าย CNG หรอืมจี�านวนลกูค้าทีน้่อยราย
จากการขายผลิตภัณฑ์ท้ังสามประเภท ท�าให้บริษัทอาจไม่มีอ�านาจในการต่อรองมากนัก ประกอบกับก๊าซธรรมชาติเป็นสินค้าที่
อยู่ในการควบคุมของภาครฐั ท�าให้บรษิทัอาจไม่สามารถก�าหนดราคาขายสนิค้าได้อย่างแท้จรงิ เพ่ือลดความเสีย่งบรษิทัจงึได้ให้
บรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอย่ี จ�ากัด เข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและโรงไฟฟ้าเสาเถียร- เอ ขนาดก�าลงัการผลิต 7 MW ซึง่ใช้เชือ้เพลงิ 
C1 หรือ CNG เพื่อเป็นทางเลือกในลดการพึ่งพาตลาด CNG

 2.3.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐ

   ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาขึ้นลงอ้างอิงตาม
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  ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุภำยในโรงงำน 

   ผลิตภัณฑ์ของโรงงานเป็นวัสดุไวไฟ และมีความเส่ียงสูงจากการเกิดอันตราย ท่ีอาจส่งผลกระทบร้ายแรงกับโรงงาน
และชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซ หรือกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น ท้ังท่ีอาจจะเกิดจากความบกพร่องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน หรือเกิดจากอายุการใช้งานของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการควบคุม ดูแล 
และบริหารจัดการ 

   อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากโรงงาน PPP เป็นโรงงานทีใ่ช้เทคโนโลยีในการผลติเทียบเท่ากับบรษิทัผูผ้ลติก๊าซธรรมชาตชิัน้น�า 
ของประเทศ รวมถึงการออกแบบระบบการผลิตต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องต่างๆ และต้อง
เป็นไปตามข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขาย Associated Gas กับ SML โดยการออกแบบโครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
และมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึงการวางท่อ จุดเชื่อมต่อระบบการลุกไหม้ และระบบความปลอดภัยต่างๆ ภายใน
โครงการ ท่ีต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลก�าหนด เพ่ือป้องกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนกับโครงการและมีผลกระทบลุกลาม
ไปยัง SML ซึ่งตั้งอยู่ติดกับท่ีดินของโครงการ นอกจากน้ีโรงงานยังได้รับการรับรองระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 
18001:2007 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI และ โรงงาน
ยังได้ท�าประกันภัยความเสี่ยงประเภท All Risk โดยก�าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สิน ความ
เสียหายต่อบุคลากรของบริษัท และความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 อีกด้วย 

2.4		ความเสี่ยงธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	

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

 1. โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 750.20 kWp บริษัท วงศ์บัณฑิต 
จ�ากัด ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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2. โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 924.56 kWp บริษัท สหไทยสตีล
ไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการด�าเนินกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ดังนี้

2.4.1  ควำมเสี่ยงระบบผลิตไฟฟ้ำมีประสิทธิภำพไม่เป็นไปตำมที่ออกแบบไว้ 

   เนือ่งจากประสทิธิภาพระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการทีส่่งผลต่อประสทิธิภาพ ของ
ระบบ อาทเิช่น สภาพภมูอิากาศ แสงแดดและความร้อน ตลอดจนความสกปรกของแผ่นรบัแสงอาทิตย์ อาจส่งผลต่อประสทิธิภาพ
การผลติดงักล่าวเช่นกัน จากปัจจยัทัง้หมดดงักล่าวนัน้ก็เป็นความเสีย่งท่ีจะส่งผลท�าให้ประสทิธิภาพระบบผลติไฟฟ้าทีอ่าจไม่เป็น
ไปตามท่ีออกแบบไว้ อย่างไรก็ตามบรษิทัได้พยายามด�าเนนิการเพ่ือลดความเสีย่งดงักล่าวและท�าให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุด้วย
การด�าเนินการดงันี ้คอื ใช้เทคโนโลยีการออกจากแบบจากบรษิทั Enerry S.p.A. ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญจากประเทศอติาล ีและจดัท�า
สญัญา O&M เพ่ือบ�ารงุรกัษา ตรวจสอบ และปรบัปรงุประสทิธิภาพของระบบให้สามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้สงูสดุอย่างสม�า่เสมอ

2.5	ความเสี่ยงธุรกิจเคมีภัณฑ์	

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

บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด (UAPC) ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายลาเท็กซ์อีมัลชั่นและโพลิเมอร์ 
(Latex Emulsion & Polymer) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสีและการเคลือบ อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพิมพ์ 
อุตสาหกรรมกาวและเทปกาว อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจาก
การประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนี้

2.5.1  ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ 

   UAPC ได้เพ่ิมฐานการผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตท่ีดีและทันสมัย โดยมีการน�าเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การวิจยัและพัฒนาทีทั่นสมยัส�าหรบัการสร้างสนิค้าใหม่มาใช้ในโรงงาน ซึง่ UAPC ต้องกู้ยืมเงนิจากสถาบนัการเงนิ ท�าให้มภีาระ
ดอกเบีย้เงนิกู้ทีอ่าจกระทบต่อการด�าเนินการของบรษิทั หาก UAPC ไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามเป้าหมาย เนือ่งจากความผนัผวน
ของสภาวะเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

   ดงัน้ันเพ่ือลดความเสีย่งดงักล่าว UAPC ได้เร่งด�าเนินนโยบายทางธุรกิจ โดยการขยายฐานลกูค้า และพัฒนาสนิค้าใหม่ 
เพื่อให้เข้าสู่ตลาดใหม่ และได้ติดตามสภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง นอกจากนี้ UAPC ได้มีการศึกษาและพิจารณา
เรื่องการลงทุนด้วยความรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านกระแสเงินสดและดอกเบี้ยจากการกู้ยืมดังกล่าว 

 2.5.2  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรขำดแคลนวัตถุดิบ 

   วัตถุดิบหลักในการผลิต เป็นวัตถุดิบท่ีผลิตจากต่างประเทศ และต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อ หากมีลูกค้ารายใหญ่
สั่งซื้อในปริมาณมากในช่วงเวลานั้นๆ อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ

   อย่างไรก็ตาม UAPC ได้มีการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว โดยการจัดซื้อวัตถุดิบจากตัวแทนจ�าหน่าย
เคมีภัณฑ์ในประเทศเป็นหลัก และได้มีการจัดท�าแผนปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบจากการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ปริมาณการสั่ง
ซือ้ท่ีลกูค้าสัง่ซือ้เป็นประจ�า และคาดการณ์การสัง่ซือ้จากความต้องการของตลาด นอกจากน้ี ยังได้ท�าการสัง่ซือ้วัตถุดิบมาส�ารอง
ไว้ในปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดังกล่าว ขณะเดียวกัน UAPC ได้สร้างพันธมิตรกับผู้ผลิตวัตถุดิบรายส�าคัญ
มากกว่าหนึ่งราย เพื่อให้เกิดการแข่งขันและความแน่นอนในเรื่องวัตถุดิบ 

 2.5.3  ควำมเสี่ยงจำกกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนกำรผลิต 

   UAPC อาจมคีวามเสีย่งจากการปรบัเปลีย่นหรอืน�าเทคโนโลยีใหม่และทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการผลติสนิค้าใหม่ๆ ท่ี
อาจจะท�าให้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้ในการผลิตสอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ที่น�ามาใช้ได้ ซึ่งอาจ
จะส่งผลกระทบต่อการผลิตท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดความเส่ียงการด�าเนินการดังกล่าว UAPC มีทีมงาน
ที่มีความรู้ ความช�านาญ และมีทีมท่ีปรึกษา ท่ีได้ท�าการศึกษาข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีท่ีดีในปัจจุบัน และน�ามาใช้ในการ
สร้างโรงผลติโรงใหม่ โดยโรงงานใหม่จะมรีะบบควบคุมท่ีเป็นก่ึงอตัโนมติั ซึง่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการผลติ
ใช้ระบบปิดในการป๊ัมสารเคม ีเพ่ือควบคมุมลพิษและความปลอดภัย ระบบการเตรยีมการและขบวนการเกิดปฏิกิรยิาเคม ีออกแบบ
ให้มปีระสทิธิภาพสงูขึน้ ขณะเดยีวกันก็ได้ร่วมโครงการกับส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) ในการ
พัฒนาสินค้าใหม่ที่สามารถผลิตด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นใหม่ในปัจจุบัน 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

49



 2.5.4  ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดภัยธรรมชำติ

   UAPC อาจมคีวามเสีย่งจากการเกิดภยัธรรมชาตต่ิางๆ อาทเิช่น น�า้ท่วม แผ่นดนิไหว ภาวะภยัแล้ง ส่งผลกระทบท�าให้
โรงงานไม่สามารถผลติสนิค้าได้ตามความต้องการลกูค้า ซึง่ UAPC ได้ตระหนกัในความเสีย่งดงักล่าว และได้มกีารท�าประกันภัย
โรงงานให้ครอบคลุมความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ส�าหรับกรณีท่ีเกิดภาวะภัยแล้ง UAPC ได้รับความร่วมมือกับสถาบันน�้าในการขุด
เจาะบ่อบาดาล และได้ท�าการติดตั้งถังขนาดใหญ่เพื่อเก็บน�้าส�ารองไว้

 2.5.5  ควำมเสี่ยงจำกกำรปรับเปลี่ยนกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

   ตามที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ท�าให้บริษัท 
มค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ โดยบรษิทั ได้มกีารพัฒนาบคุลากรให้มคีวามเข้าใจและตระหนกัถึงความส�าคญัของการปฏิบติัตามกฎหมาย 
และ/หรือ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัท ได้มีการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ที่ส�าคัญในการดูแล  

3.		 ความเสี่ยงด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	(Compliance	Risk)	

ความเสี่ยงด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ถือเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีอาจกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว หาก
บริษัทไม่ด�าเนินการให้สอดคล้องหรือครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานก�ากับกิจการภายนอกก�าหนดขึ้น อาทิเช่น เรื่องของกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หรอื ระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ ซึง่บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งในเรือ่งดงักล่าว เพ่ือลดผลกระทบและความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ได้ บรษัิทได้
ก�าหนดให้มหีน่วยงานท่ีรบัผดิชอบและตดิตามข้อมลูข่าวสารอย่างใกล้ชดิจากหน่วยงานท่ีก�ากับกจิการภายนอก นอกจากนี ้ยังเพ่ิมระบบการ
แจ้งเตือน การก�ากับดูแล และติดตาม ตลอดจนเพ่ิมความระมัดระวังมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีการบังคับใช้จาก
หน่วยงานที่ก�ากับกิจการภายนอกก�าหนด

4.		 ความเสี่ยงด้านการเงิน	(Financial	Risk)

	 4.1	ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ความผนัผวนของค่าเงนิบาทต่อเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ และสกลุเงินต่างประเทศอืน่ๆ มผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานด้านธุรกิจ
เทรดดิง้ของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทัสัง่ซือ้สารเคมแีละอปุกรณ์ โดยส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้าจากผูผ้ลติในต่างประเทศ และมกีารช�าระเป็น
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่บริษัทมีสัดส่วนการขายสินค้าในประเทศและมีรายได้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ดังน้ันบริษัทจึงมี
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น จะท�าให้บริษัทมีต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้า
เพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Currency Forward Contract) ส�าหรบัธุรกรรมการค้าให้เหมาะสมกับภาระหน้ีโดยมอีายุสัญญาประมาณ 1-6 เดือน ตดิตาม
การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ตกลงท�าสัญญาขายสินค้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก
การส่งออก (Natural Hedge)ให้มากขึ้นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 

	 4.2	การจัดหาเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน

บรษิทัประกอบธุรกิจลงทุนด้านอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนหรอืพลงังานทางเลอืก ผลติ น�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมแีละอปุกรณ์
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�าเนนิธุรกิจปกตแิละเพ่ือการเตบิโตในอนาคตอย่างมัน่คง พร้อมท้ังมกีารตดิตามความเคลือ่นไหวของตลาดเงนิและตลาด
ทนุอย่างใกล้ชดิ ตลอดจนการพัฒนาการใช้เครือ่งมอืทางการเงนิต่างๆ ท�าให้บรษิทัมคีวามเชือ่มัน่ว่าจะสามารถจดัหาเงนิทุนด้วยต้นทนุ
ทางการเงินที่เหมาะสมและมีสัดส่วนหนี้ระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมกับสภาพการใช้เงินของบริษัท 

เนื่องจากการลงทุนในโครงการต่างๆ เพ่ือการเติบโตในอนาคต บริษัทคาดว่ายอดเงินกู้ยืมระยะยาวจะเพ่ิมขึ้น โดย อัตราส่วน 
หน้ีสนิต่อทนุ(D/E Ratio) และอตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio: DSCR) เพ่ิมขึน้แต่จะควบคุม
ให้อยู่ภายในกรอบที่ธนาคารก�าหนดในเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินต่างๆ ของบริษัท 
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5.		 ความเสี่ยงจากผลประกอบการของบริษัทร่วม

	 5.1	ความเสี่ยงจากผลประกอบการร่วม	บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จ�ากัด	

บริษัทลงทุนในบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (“บางจากไบโอฟูเอล”) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริษัทอาจมีความเส่ียงจากผลประกอบการของบางจากไบโอฟูเอล โดยผลประกอบการ
ของบางจากไบโอฟูเอลจะมีผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรสุทธิและงบการเงินของบริษัท รายได้จากส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนจากเงิน
ลงทุนดงักล่าวจะไม่มกีารหักต้นทุนใดๆ ในงบก�าไรขาดทุนของบรษิทั และเป็นรายได้ท่ีบรษิทัไม่ต้องน�ามาค�านวณภาษเีงนิได้นิตบิคุคล 

ดังนั้น หากบางจากไบโอฟูเอลมีผลประกอบการที่ดี จะท�าให้บริษัทรับรู้ก�าไรจากเงินลงทุน และส่งผลให้ก�าไรสุทธิของบริษัทเพิ่ม
สงูขึน้ ในทางตรงกนัข้ามหากผลประกอบการของบางจากไบโอฟูเอลไม่ดหีรอืมผีลขาดทุนก็จะส่งผลต่อก�าไรสทุธิของบรษิทัให้ลดลงได้ 
ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบางจากไบโอฟูเอล สรุปได้ดังนี้

 5.1.1  ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของปริมำณและรำคำวัตถุดิบ

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

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

  5.1.2  ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่

   ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลของบางจากไบโอฟูเอล ส่วนใหญ่จ�าหน่ายให้แก่บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบางจากไบโอฟูเอล มีสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่างบางจากไบโอฟูเอล และ 
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ก�าหนดให้จะต้องรับซื้อผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 จากบางจากไบโอฟูเอล ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์ท้ังหมดที่บางจากไบโอฟูเอลผลิตได้ เป็นระยะเวลา 8 ปี (จนถึงปี 2560) โดยมีราคาซื้อขายและ
เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป ส�าหรับผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้แก่ผู้ค้าน�้ามันรายอื่นๆ 

   บางจากไบโอฟูเอลอาจมคีวามเสีย่งจากการพ่ึงพงิลกูค้ารายใหญ่ อย่างไรกต็าม โอกาสท่ีจะสญูเสยีลกูค้ารายใหญ่ดงักล่าว 
มน้ีอยมาก เนือ่งจากบรษิทั บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบรษิทัแม่และเป็นผูก่้อต้ังบางจากไบโอฟูเอล นอกจากน้ี บาง
จากไบโอฟูเอล ยังมคีวามสามารถขายผลติภณัฑ์ไบโอดีเซลให้กับลกูค้ารายอืน่ ซึง่ประกอบด้วยผู้ค้าน�า้มนัรายใหญ่อืน่ๆ อกีหลายราย

 5.1.3  ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐ

   ในปัจจบุนัภาครฐัได้ส่งเสรมิการผลติและใช้ไบโอดเีซลทดแทนการใช้น�า้มนัดเีซล เพ่ือลดการน�าเข้าน�า้มนัจากต่างประเทศ 
เพ่ิมความมั่นคงด้านพลังงาน และเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืชอันเป็นผลผลิตภายในประเทศ โดยได้ให้ความ
ช่วยเหลอืและสนบัสนุนผูป้ระกอบการผลติไบโอดีเซลในหลากหลายรปูแบบ อาทิเช่น การส่งเสรมิด้านวัตถุดิบหรอืการขยายพ้ืนที่
เพาะปลกูปาล์มน�า้มนัทีจ่ะน�ามาใช้ผลติไบโอดเีซล สนับสนุนผู้ประกอบการผลติไบโอดีเซลตามสทิธิประโยชน์ของส�านกังานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การบังคับใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ต้องผสมไบโอดีเซล (B100) การก�าหนดราคาอ้างอิงการจ�า
หน่ายไบโอดีเซล การสร้างตลาดส�าหรับไบโอดีเซลโดยใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือให้ราคาขายปลีกน�้ามันไบโอดีเซลต�่ากว่าน�้ามัน
ดีเซล การก�าหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล เป็นต้น 

   อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสนับสนุนการผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนการ
ใช้น�า้มนัดเีซล อาจท�าให้ผูป้ระกอบการผลติไบโอดเีซลได้รบัผลกระทบ การลงทนุอาจไม่ได้รบัผลตอบแทนตามท่ีได้คาดการณ์ไว้ 
หรือท�าให้ได้รับผลตอบแทนไม่คุม้ค่ากบัการลงทนุ แต่ทัง้นีโ้อกาสทีภ่าครัฐจะยกเลิกนโยบายสนบัสนนุการผลติไบโอดเีซลซึ่งเปน็
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนมีน้อยมาก เน่ืองจากกระทรวงพลังงาน ได้วางเป้าหมายการส่งเสริมไบโอดีเซลไว้ในแผนพลังงาน
ทดแทนและพลงังานทางเลอืกหรอื AEDP 2015 (Alternative Energy Development Plan) โดยก�าหนดไว้ว่า ภายในปี 2579 จะ
มคีวามต้องการใช้ B100 เพ่ิมเป็น 14 ล้านลติรต่อวนั จากปัจจบุนัท่ีมกีารใช้เพียง 3 ล้านลิตรต่อวันเท่าน้ัน ส�าหรบัสัดส่วนการผสม
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ไบโอดีเซลเน้ือน�้ามันดีเซลนั้น กระทรวงพลังงานก�าหนดไว้ท่ีประมาณ ร้อยละ 3 ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 7 เน่ืองจากราคาวัตถุดิบ
คือ น�้ามันปาล์มค่อนข้างผันผวนตามฤดูกาล 

 5.1.4  ควำมเสี่ยงจำกกำรลดลงของควำมต้องกำรใช้น�้ำมันดีเซล

   เน่ืองจากความต้องการไบโอดเีซลขึน้กบัแนวโน้มความต้องการใช้น�า้มนัดีเซลในตลาด ซึง่ข้ึนอยู่กับสภาวะการเตบิโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ความต้องการใช้รถยนต์ แนวโน้มของราคาน�า้มนัดเีซลหรอืเชือ้เพลงิอืน่ๆ ตลอดจนการเตบิโตและการทดแทน
กันของการใช้พลงังานในรปูแบบต่างๆ หากความต้องการใช้น�้ามันดีเซลเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อ
การจ�าหน่ายไบโอดีเซลและรายได้ของบางจากไบโอฟูเอล 

   บางจากไบโอฟูเอลมีการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ภาวะตลาดและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
น�า้มนัและพลงังานอ่ืนๆ ตลอดจนความต้องการพลงังานของประเทศทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือจะได้ปรบัตวัให้ทนัต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง อันอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคตได้

	 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
ร่วมทนุในการด�าเนนิธุรกิจเก่ียวกับการออกแบบและรบัเหมาก่อสร้าง การให้บรกิารเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษา (O&M Services) ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ทัง้น้ี เพ่ือเพ่ิมรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับบรษิทัอย่างต่อเน่ือง อกีท้ังการ
ร่วมทุนดังกล่าวเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง 

บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากผลประกอบการของทัง้ 2 บรษิทั เนือ่งจากจะมผีลกระทบโดยตรงต่อก�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 
เนื่องจากบริษัทสั่งซื้ออุปกรณ์ ส่วนใหญ่มาจากการน�าเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ได้แก่ ยุโรป และ จีน และมีการช�าระเป็นเงิน
สกุลยูโรหรือดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่บริษัทท�าสัญญา EPC ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ดังน้ันบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากค่าเงินสกุลยูโรและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึน จะท�าให้บริษัทมีต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้น 
บริษัทจึงมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Currency Forward Contract) ส�าหรับธุรกรรมการค้าให้เหมาะสมกับภาระหนี้โดยมีอายุสัญญาประมาณ 1-6 เดือน 
และติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

52



6.	 ความเสี่ยงอื่นๆ

	 6.1	ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอ�านาจก�าหนดนโยบายบริหาร

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

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใส และมกีารถ่วงดุลอ�านาจดงักล่าว บรษิทัจงึได้จดัโครงสร้างการ
บรหิารจดัการโดยบคุลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ และได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงาน การมอบอ�านาจให้แก่กรรมการและผูบ้รหิาร
อย่างชดัเจน มกีารแต่งตัง้บคุคลภายนอกท่ีเป็นอสิระเข้าร่วมประชมุในคณะกรรมการบรษิทั 3 ท่าน (ทุกท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ) ซึง่
มากกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการท้ังสิน้ 7 ท่าน เพ่ือท�าหน้าทีต่รวจสอบ ถ่วงดลุการตดัสนิใจ และพิจารณาอนุมตัริายการต่างๆ 
ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้บรษิทัได้ก�าหนดมาตรการท�ารายการกับบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจ�ากัด
การออกเสยีงของผูท่ี้เก่ียวข้อง นอกจากนี ้บรษิทัยังจดัให้มหีน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบคุลากรท่ีสามารถปฏิบตังิานอย่าง
เปน็อิสระและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าทีห่ลกัในการดแูลและควบคมุภายในเพือ่ให้เป็นไปตามระบบทีไ่ด้ก�าหนด
ไว้ ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้นถึงความโปร่งใสและถ่วงดลุอ�านาจในการบรหิารงานบรษิทั นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทั
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งก�าหนดคู่มอืบรหิารความเส่ียงองค์กร และแต่งต้ังคณะท�างานเพ่ือศึกษา ตดิตาม และ
ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

53



โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก จ�านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1. กลุ่มชีวะเกตุ 372,634,263 55.82

1.1 นายกิตติ ชีวะเกตุ 322,496,663 48.31

1.2 นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ 25,028,000 3.75

1.3 นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ 25,109,600 3.76

2. กลุ่มจำรุมโนภำส 46,538,206 6.97

2.1 นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส  30,393,901 4.55

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 18,003,850 2.70

4.1 นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ 18,003,800 2.70

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. กลุ่มเวศย์วรุตม์  7,578,482 1.14

6.1 นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 7,538,482 1.13

6.2 นายวิโรจน์ เวศย์วรุตม์ 40,000 0.01

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด  6,931,199 1.04

8. กลุ่มลัมประเสริฐ 6,872,466 1.03

8.1 นางสาวกัลยา ลัมประเสริฐ 6,837,891 1.02

8.2 นางสาวมาลี ลัมประเสริฐ 27,825 0.00

8.3 นายสุรชัย ลัมประเสริฐ 6,750 0.00

9. นำงสำวนิรินทน์ จุ้ยอินทร์ 6,180,110 0.93

10. นำยณัฏฐชัย ตั้งจำรุพงศ์สกุล 5,651,700 0.85

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 530,441,510 79.45

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 137,163,791 20.55

        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 
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ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 0.002 ของทุนช�าระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก 
NVDR ให้แก่ผูถื้อหุน้ของบรษิทั เป็นหลกัทรพัย์อ้างองิจ�านวน 6,931,199 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 1.04 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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อย 7 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ากัด บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ากัด บรษิทั โซล่า เอน็เนอร์จ ีรฟู พาวเวอร์ จ�ากดั บรษิทั ยเูอซ ีทีพีที เพลเลทส์ จ�ากัด บรษิทั ยูเอซ ีแอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิลัส์ 
จ�ากัด และ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ย่ี จ�ากัด ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะ
กระท�าเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ารองในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี 
จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทุนสะสมห้ามมิให้มีการ
แบ่งเงินปันผล

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทร่วม 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี  
(ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ากัด บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ�ากัด และ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จ�ากัด ซึ่งการพิจารณา 
จ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท�าเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหน่ึงไว้เป็น 
ทุนส�ารองในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
และคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทุนสะสมห้าม 
มิให้มีการแบ่งเงินปันผล

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจดัการของบรษิทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยอกี 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อและขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

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

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพันบรษิทั ประกอบด้วย นายกิตต ิชวีะเกต ุนางสาวนลิรตัน์ จารมุโนภาส นายชชัพล ประสพโชค กรรมการ
สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	

ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง 
ซึ่งกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ 

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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 นโยบายเกีย่วกับการก�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 เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบรษิทั ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เป็นต้น

5.2 พิจารณาอนุมตับิทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น
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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 ท้ังนี ้การมอบอ�านาจแก่กรรมการดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจหรอืการมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้กรรมการหรอื
ผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมท้ังก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นใน
การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัท ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 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

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และนางสาวจีระพันธ์ จินดา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับเลือก
เข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัอาจพิจารณาต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระได้หากมี
เหตุอนัควรและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถื้อหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และมอี�านาจ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขต หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมท้ังการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทดังนี้

1)  สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบญัชภีายนอก
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี 

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

3)  สอบทานการปฏิบติังานของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมท้ังเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

5) มีอ�านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจ�าเป็น และเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ท้ังน้ี 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 รวมท้ัง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิกของคณะ
กรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง 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

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น

ทัง้น้ี คณะกรรมการมอี�านาจในการแก้ไขเปลีย่นแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามทีจ่�าเป็นหรอืเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วย	

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการบริหาร

3. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบรหิารมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบรหิารซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง
ใหม่ได้อกี คณะกรรมการบรหิารรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และมอี�านาจ หน้าท่ี และความรบัผดิชอบตามท่ีได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร	

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

7)    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
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 ทั้งน้ี อ�านาจกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นท่ีกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจหรือการมอบ
อ�านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติท่ัวไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะ
ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนุมัติตามท่ีข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก�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 นนทะวงษ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่พ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อกี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

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 และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 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

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

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

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	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

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการท่ีพ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
อีก คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบก�าหนดวาระ ให้เลือกต้ังกรรมการแทน ภายใน 3 เดือน  
นบัจากวันทีต่�าแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการท่ีเข้ามาแทนมวีาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับเวลาท่ีเหลอืของ กรรมการทีต่นเข้าท�าหน้าท่ีแทนนัน้

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

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
บริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย

4)  พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้นโยบายการก�ากับ
ดแูลกิจการของบรษิทั ทันสมยัและสอดคล้องกับแนวทางปฏบิตัติามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อ
บังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการ
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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

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและตามข้อก�าหนด
ของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 3/2555 เมือ่วันที ่3 พฤษภาคม 2555 ได้มมีติแต่ง
ตั้งนางสาว สัจจาภรณ์ รัมยประยูร ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยว
กับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัด
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแล
และประสานงานให้มีการปฏบิัติตามมติของทีป่ระชุมดังกล่าว จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลส�าหรับกรรมการใหม่ รวมทั้งท�าหน้าที่จดัท�าและ
เก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
ประจ�าปีของคณะกรรมการ หนังสอืนัดประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชมุผูถื้อหุ้น และการเก็บรกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ
และผูบ้รหิาร ตลอดจนมหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบอืน่ๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ท�างาน : ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท บมจ. ยูเอซี โกลบอล
ปี 2545 - 2555 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายรับโอนสินทรัพย์ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)

ประวัติกำรอบรม : - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46 ปี 2555 (IOD)

- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 28 ปี 2556 (TLCA)

- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 10 ปี 2556 (TLCA)

- หลักสูตร Management Development Program (MDP) รุ่นที่ 22 ปี 2558 (TMA)

- หลักสูตร Advance Corporate Secretary ปี 2559

คณะผู้บริหาร	ประกอบด้วย

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

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

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

3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

4. นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด

5. นายชัยยศ ชุณห์วิจิตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอ�านาจและหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1)  ด�าเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจ�าวันของบริษัท 

2)  จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ 

3)  ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

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

ทั้งน้ี อ�านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และ/หรือกรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจหรือการมอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งอาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้
การด�าเนินธุรกิจปกติท่ัวไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร	

	 คณะกรรมการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และ	กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เมื่อต�าแหน่งกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการว่างลง หรือทดแทน
กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความส�าคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจ�าเป็นต่อการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทั ท้ังธุรกิจในปัจจบุนัและธุรกิจใหม่ท่ีบรษิทัจะด�าเนนิการในอนาคต ซึง่การสรรหากรรมการใหม่น้ัน ส่วนหนึง่จะอ้างองิรายชือ่
กรรมการท่ีมคีณุสมบตัจิากท�าเนียบกรรมการ (Director pool) ซึง่จดัท�าโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) หรอืหน่วยงาน
อื่นท่ีเก่ียวข้อง หรือจากบริษัทที่ปรึกษา (แล้วแต่กรณี) รวมถึงการจัดท�า Board Skill Matrix เพ่ือก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการ
สรรหา หรือคุณสมบัติของกรรมการที่ยังขาดอยู่ และเพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งไม่ได้จ�ากัดในเรื่องเพศ 
อายุ และ ประวัติการศึกษา โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะ
กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทั

2) มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทั 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

3) มคีณุลกัษณะทีส่นับสนนุและส่งเสรมิการด�าเนนิงานด้านการก�ากับดแูลกิจการ เพ่ือสร้างคณุค่าให้แก่บรษิทั ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ 
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นอกจากนี ้บรษิทัยังเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถน�าเสนอรายชือ่กรรมการเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัขิองผูท้ีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัได้ก�าหนดไว้ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป

ในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาผู้ที่
มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้น เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในการพิจารณาอนมุตัด้ิวยเสยีงข้างมากของกรรมการทีม่า
ประชมุ ส�าหรบัการแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวิธีการทีร่ะบไุว้ในข้อบงัคับของบรษิทั โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
พิจารณาสรรหาตามกระบวนการข้างต้น และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ก่อนท่ีจะน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โดย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. คณะกรรมการของบรษิทัมจี�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึง่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเป็นผูแ้ต่งต้ัง และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

(2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลอืกตัง้บคุคล
หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชมุสามญัประจ�าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีสุ่ดเปน็ผูอ้อกจากต�าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเข้า
รับต�าแหน่งอีกก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัดทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบคุคลซึง่มคุีณสมบัติ และ
ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่องจ�านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน และมหุ้ีนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 
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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�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท   ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  
รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้
มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระ

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ท่ีมนียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่า
บรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.   ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นยัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงนิเดือนประจ�า หรอืถอืหุ้นเกินร้อยละ 
1.0 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัย
กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ทัง้นี ้กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคณุสมบตัคิวามเป็นอสิระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงาน
ข้อมูลประวัติกรรมการ 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
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เดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนิน
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินท่ีเพียง
พอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

	 •	 ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ โดยด�าเนนิ
การคดัเลอืกตามระเบียบเก่ียวกับการบรหิารทรพัยากรบคุคล และจะต้องได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 
กรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งต้ังบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ
ของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งน้ี การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ก.	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 •	 กรรมการ

   ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้ 

รำยชื่อ ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 340,000

2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ* 60,000

3. นายชัชพล ประสพโชค* 60,000

4. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส* 60,000

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 340,000

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 280,000

7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา 280,000

       โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1,400,000

รวม 2,820,000

 หมายเหตุ :  * เป็นค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารเพียงอย่างเดียว โดยกรรมการบริหารได้รับ 
 ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้น และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท 

ทัง้น้ี ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2560 เมือ่วันที ่20 เมษายน 2560 มมีตอินมุตักิารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการรายเดอืนประจ�า
ปี  2560 เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ต�ำแหน่ง
ค่ำตอบแทน (บำท/คน/เดือน)

2560

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

โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

30,000
15,000
15,000
10,000
5,000

ไม่เกิน 3.5 ล้านบาท

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
• คณะกรรมการท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ได้แก่ คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

เท่านั้น

• กรรมการของบรษิทัแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งในชดุต่างๆ ได้ด้วย และสามารถได้รบั
เงินค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละต�าแหน่งตามที่ก�าหนด 

• กรรมการของบรษิทัจะได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิในอตัราเดอืนละ 15,000 บาท และกรรมการบรหิารจะได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิ
ในอตัราเดอืนละ 5,000 บาท อย่างไรก็ด ีหากกรรมการบรหิารด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการ
เฉพาะเรือ่งชดุอืน่ๆ ด้วย กรรมการบรหิารท่านดงักล่าวจะไม่มสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั และ/หรอืไม่มสีทิธิรบัค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งในชดุอืน่ๆ ด้วย แต่จะได้รบัค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของต�าแหน่งกรรมการบรหิารเท่านัน้ 

• คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ง
อาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากน้ันให้ได้รับเบ้ียเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยจะต้องไม่กระทบกระเทือน
สทิธิของพนักงานและลกูจ้างของบรษิทั ซ่ึงได้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัทีจ่ะได้รบัค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์ใน
ฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรอืลกูจ้างของบรษิทั นอกจากน้ีการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวนัน้จะต้องไม่ขดัหรอืแย้งกับการด�ารงคณุสมบตัิ
ของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก�าหนด 

• กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัทกุคนมสีทิธิทีจ่ะได้รบัโบนสั ในกรณีทีบ่รษิทัเหน็สมควรบรษิทัอาจจะพิจารณาการจ่ายโบนสั
นีใ้ห้กับกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารทุกคนรวมกันไม่เกิน 3.5 ล้านบาท  ทัง้น้ีให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพิ้จารณาว่าเห็นควรจะให้
มกีารจ่ายโบนสัให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเมือ่ใด รวมทัง้ให้พิจารณารายละเอยีดการจ่ายโบนัส อาทิเช่น การจ่ายโบนสัให้จ่าย
ให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารทุกคนทียั่งคงด�ารงต�าแหน่งอยู่  กรณีทีก่รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารคนใดเพ่ิงเข้าด�ารงต�าแหน่งและยัง
ไม่ครบปี การจ่ายโบนัสอาจจะจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาของการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนนั้น

	 •	 ผู้บริหาร	

 ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่ำตอบแทน
2559 2560

จ�ำนวนรำย*
ค่ำตอบแทน
 (ล้ำนบำท)

จ�ำนวนรำย
ค่ำตอบแทน
 (ล้ำนบำท)

1.  เงินเดอืนโบนสั และค่าตอบแทนอืน่ๆ ได้แก่ ค่านายหน้า 
ค่าพาหนะ เงินสมทบประกันสังคม 

6 18.57 5 16.91

2. เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 6 0.59 5 0.68
รวม 19.16 17.59

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

	 ข.		 ค่าตอบแทนอื่น

 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนอื่น ได้แก่

ประเภท เบี้ยประกัน วงเงินคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ 18,935 บาท/คน/ปี เงื่อนไขตามประเภทการรักษา

ประกันชีวิต 2,080 บาท/คน/ปี 800,000 บาท

ประกันอุบัติเหตุ 1,511 บาท/คน/ปี 1,300,000 บาท

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

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 2560 บริษัทได้รับผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการ
ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89 (ระดับ “ดีมาก”) เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 และสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมท่ีร้อยละ 80 โดย
สรุปสาระส�าคัญในการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	

บรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคญัในสทิธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐานะของนักลงทนุในหลกัทรพัย์และในฐานะเจ้าของบรษิทั 
เช่น สทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัย์ทีต่นถืออยู่ สทิธิในการท่ีจะได้รบัส่วนแบ่งผลก�าไรจากบรษิทั สทิธิในการได้รบัข้อมลูของบรษิทัอย่าง
เพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรร
เงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของ
บรษิทั การแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบรษิทั เป็นต้น และยังสนับสนุนให้กรรมการบรษิทัทกุคน ผูบ้รหิาร รวมท้ังผูส้อบบญัชเีข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ในวันท่ี 20 เมษายน 2560 
ท่ีห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ซ่ึงผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก โดยบริษัทได้มีการ
ปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

	 •	 การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 2/2560 เมือ่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มมีตใิห้จดัการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2560 
ในวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวผ่านระบบ Elcid ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในวันท�าการถัดไป คอื วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนการจดัส่งหนงัสอื
เชญิประชมุโดยบรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ของบรษิทั โดยจดัส่งให้กับผูถื้อหุน้ล่วง
หน้ามากกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และได้ท�าการประกาศลงในหนังสอืพิมพ์รายวันตดิต่อกัน 3 วัน คอื วันท่ี 3 - 5 เมษายน 2560 
เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม นอกจากน้ี บริษัทได้เผยแพร ่
หนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบทีม่รีายละเอยีดครบถ้วน รวมถึงความเหน็ของคณะกรรมการประกอบทุกวาระทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบน Website ของบริษัทเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ซึ่งไม่น้อยกว่า 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น 
และนักลงทุนรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

	 •	 การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 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
ซักถาม และให้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งประธานและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน  
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ตรงประเดน็ และให้ความส�าคญักับทุกค�าถาม ก่อนทีจ่ะให้ท่ีประชมุออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส�าหรบัวาระค่าตอบแทนกรรมการ
ได้มกีารน�าเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถื้อหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ใช้สทิธิใน
การออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายคน เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมสีทิธิท่ีจะเลอืกกรรมการทีเ่ห็นว่ามคีณุสมบตัเิหมาะสม โดยได้ให้ผูถื้อหุน้ลง
คะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคล
ใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบรษิทัได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชมุ ในการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจ�านวน 66 ราย จ�านวนหุ้นรวม 419,884,748 หุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
ซึง่ได้รบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นจ�านวน 42 ราย จ�านวนหุน้รวม 78,540,273 หุ้น รวมผูเ้ข้าร่วมประชมุท้ังหมดเป็นจ�านวน 108 ราย รวม
จ�านวนหุ้นท้ังสิ้น 498,425,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.66 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 21 เมษายน 2560 และได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งอยู่
ภายในกรอบเวลาที่ก�าหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วีดีทัศน์แสดงภาพ และเสียง
ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 บน Website ของบริษัท

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

	 •	 การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านรวมกันไม่น้อยกว่า 200,000 หุ้น ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอ
ระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นและชือ่บคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชมุผูถื้อหุ้น 
พร้อมข้อมลูรายละเอยีดเพ่ือประกอบการพิจารณา และ/หรอื คณุสมบตั ิและการให้ความยินยอมของผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ โดยบรษิทัจะ
กลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและก�าหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ในวนัท่ี 8 พฤศจกิายน 2559 จงึได้ประชาสมัพันธ์ผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และผ่าน Website ของ
บริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอ
ชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
วาระการประชุมและชื่อกรรมการมายังบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ก่อนที่จะมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพ่ือคัดเลอืกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และทีป่ระชมุ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาบรรจวุาระการประชมุ ท้ังนี ้ไม่มผีูถื้อหุน้ส่งข้อมลูมายังบรษิทัเพ่ือพิจารณาแต่อย่างใด ซึง่เลขานุการบรษิทั
ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

	 •	 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

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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	 •	 การใช้ข้อมูลภายในและการเข้าท�ารายการระหว่างกัน

บรษิทัก�ากับดูแลการใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครดั เพ่ือป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมลูภายในให้แก่ตนเอง หรอื ผูอ้ืน่ในทางมิ
ชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางในการเก็บ
รกัษาข้อมลูภายในของบรษิทั และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมลูภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค�าส่ังท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร รวม
ทัง้ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะต้องไม่ท�าการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษิทัโดยใช้ความลับ และ/หรอืข้อมลูภายใน และ/
หรอืเข้าท�านติกิรรมอืน่ใดโดยใช้ความลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทั อนัก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบรษิทัไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
ทางอ้อม นอกจากนี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีอ่ยู่ในหน่วยงานท่ีได้รบัข้อมลูภายในของบรษิทัต้องไม่ใช้ข้อมลูดงักล่าวก่อนเปิด
เผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทก�าหนดโทษ
ตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในกรณี
ทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั จะต้องแจ้งเลขานกุารบรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนท�าการซือ้ขายหลกั
ทรพัย์ และต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิทัของตนเอง คู่สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบ
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือทราบ โดยในปี 2560 มกีารเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของ
กรรมการและผู้บริหาร สรุปได้ดังนี้

ล�ำดับ กรรมกำร/ผู้บริหำร
จ�ำนวนหุ้น

ณ 1 ม.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2560 เพิ่ม (ลด)

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนำ - - -

คู่สมรส 1,620,505 1,620,505 0

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

2. นำยกิตติ ชีวะเกตุ 322,390,663 322,496,663 106,000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

3. นำยชัชพล ประสพโชค 4,448,442 4,448,442 0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

4. นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส 30,298,901 30,393,901 95,000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์ - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

7. นำงสำวจีรพันธ์ จินดำ - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

8. นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์ 92,201 92,201 0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

9. นำยชัยยศ ชุณห์วิจิตรำ - - -

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

นอกจากน้ี บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการจัดการเรื่อง
การมส่ีวนได้เสยีอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบรษิทักับผูม้ส่ีวนได้เสยี หรอืมส่ีวน
เก่ียวข้อง โดยเมือ่เกิดกรณดีงักล่าว ผูม้ส่ีวนได้เสยีในเรือ่งน้ันจะต้องรายงานให้บรษิทัทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรอืออกเสยีง
ในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งได้ก�าหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจ
ในการพิจารณาธุรกรรมดงักล่าว โดยในการออกเสยีงในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใดไม่มสีทิธิออก
เสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ทัง้นี ้บรษิทัจะพิจารณาถงึประเภทของรายการระหว่างกันหรอืรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน มลูค่าของรายการ 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 

3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	

บรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผูถื้อหุ้น ผูบ้รหิารและพนกังานของ
บรษิทั หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก เช่น เจ้าหนี ้ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่ง ภาครฐั สงัคม และชมุชน เป็นต้น โดยบรษิทัตระหนักดว่ีาการสนับสนนุและ
ข้อคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการด�าเนนิงานและการพัฒนาธุรกิจของบรษิทั ดงัน้ัน บรษิทัจะปฏิบติัตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีดงักล่าวได้รบัการดแูลเป็นอย่างดี นอกจากน้ี ในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัได้ค�านงึ
ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามนโยบายและแนวทางดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงการเจริญเติบโต
ของบริษัท อย่างย่ังยืน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังยึดมั่นการด�าเนิน
ธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่
มีค่า และเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและ
การจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงานเป็นประจ�าทุกปี โดยอ้างอิงจากผลการด�าเนินงานของบริษัทและอ้างอิงจากผล
ตอบแทนในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกัน เพ่ือก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดกิารทีเ่ป็นธรรมและเป็นไปในทศิทางเดียวกัน
ทัง้บรษิทัและบรษิทัในเครอื นอกจากน้ี บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้เสรมิสร้าง
วัฒนธรรม และบรรยากาศการท�างาน ส่งเสรมิการท�างานเป็นทมี ส่งเสรมิการพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนกังาน 
ให้มคีวามก้าวหน้า มคีวามมัน่คงในอาชพี พร้อมให้ความมัน่ใจในคุณภาพชวิีต ความส�าคัญกับการรกัษาสุขภาพ และ
ความปลอดภัยในการท�างาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการท�างาน และพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ข้อร้องเรียนจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนในการท�ากิจกรรมร่วมกันในหมู่
พนักงาน เช่น กิจกรรมชมรมแบดมินตัน กิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการท�างานเป็นทีม เช่น กิจกรรมกีฬาสีและ
ฉลองวันปีใหม่ กิจกรรม CEO พบพนักงานใหม่และพนังงานปัจจุบัน กิจกรรมรดน�้าด�าหัววันสงกรานต์ กิจกรรมการ
ท�าบุญส�านักงาน กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพให้พนักงานโดยการนวดเพ่ือการบ�าบัด เป็นต้น รวมถึง จัดให้มี
การตรวจสขุภาพประจ�าปีและฉดีวัคซนีป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานของบรษิทัและบรษิทัในเครอืเป็นประจ�าทกุ
ปี ซึ่งครอบครัวของพนักงานสามารถใช้สิทธิพิเศษเท่ากับสิทธิของพนักงานในการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกด้วย
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ลูกค้า : มุง่มัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รบัสนิค้า/
บรกิารท่ีด ีมคีณุภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานทีไ่ด้ก�าหนดไว้ รวมทัง้ปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขและข้อตกลงทีม่ต่ีอลกูค้าอย่างเคร่งครดั มกีารพัฒนายกระดบัมาตรฐานสนิค้าและบรกิารให้สงูขึน้อย่าง
ต่อเนือ่ง รกัษาสมัพันธภาพทีด่ ีและย่ังยืนกับลูกค้าอย่างจรงิจงั และสม�า่เสมอ รวมถึงไม่น�าข้อมลูของลูกค้ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลการประเมินจากลูกค้าในระดับที่ดี

คู่ค้าและ 
เจ้าหนี้

: ค�านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์
ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาท่ีก�าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะคัดเลือกคู่ค้ามีหลักการและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน 
อีกทั้งมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม รวมถึงการช�าระคืนตามก�าหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค�า้ประกันและ
เงือ่นไขอืน่ๆ ตามข้อสญัญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีโดยจะมกีารรายงาน 
คูค้่าและเจ้าหน้ีล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบติัตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว

คู่แข่ง : ปฏิบตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลกัปฏบิติัการแข่งขนัทางการ
ค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันท่ีดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ท�าลาย 
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการ 
กระท�าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน 

ภาครัฐ : ให้ความส�าคญักับความโปร่งใส และค�านึงถึงความซือ่สัตย์สุจรติในการติดต่อท�าธุรกรรมกับเจ้าหน้าท่ี หรอืหน่วยงาน
ภาครฐั เพ่ือหลกีเลีย่งการด�าเนินการ ทีอ่าจส่งผลต่อการกระท�าทีไ่ม่เหมาะสม และขดัแย้งต่อหลกัการบรหิารจดัการท่ีดี 
รวมทัง้ต่อต้านการให้สนิบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าทีข่องรฐั เพ่ืออ�านวยความสะดวก หรอืผลประโยชน์ทางธุรกิจของบรษิทั

สิ่งแวดล้อม	
ชุมชน	และ
สังคม	

: บรษิทัมนีโยบายด�าเนนิธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ท้ังในด้านความปลอดภัย คุณภาพ
ชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของ
ชมุชนและสงัคม รวมไปถึงการปฏบิตังิานและการตัดสนิใจด�าเนินการใดๆ ของบรษิทัจะต้องท�าให้แน่ใจว่าผลติภัณฑ์
และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือมาตรฐาน และข้อ
ก�าหนดต่างๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกท้ังยังได้
ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อมรอบข้าง รวมท้ังให้ความร่วม
มือในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัท ได้ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร

บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินโครงการต่างๆ อกีหลายโครงการ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาชมุชนและสังคม ตลอดจน 
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้การด�าเนินธุรกิจท่ีตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายเพ่ือการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้บรษิทัได้มกีารก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดย
มุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม
เพ่ือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการ
ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธ์ิ และต่อต้านการคอร์รปัชัน่ทกุประเภท และมกีารก�าหนดนโยบายคุณภาพ ซ่ึง
มุง่เน้นการจดัหาผลติภณัฑ์ทีด่มีคีณุภาพ ส่งมอบสนิค้าถูกต้องและตรงเวลา รวมถึงการพัฒนาบคุลากรเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั โดย
ให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้ รายละเอียดการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียและความ
รับผิดชอบต่อสังคมปี 2560 ปรากฏอยู่ใน “รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2560” (Sustainability Development Report 2017) ซ่ึงถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของรายงานประจ�าปีฉบับนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายป้องกันการทุจริต เพ่ือก�าหนดแนวทางในการป้องกันและจัดการการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือได้เกิด
ขึ้นภายในบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาด�าเนินการโดยยึดหลักคุณธรรม เมตตาธรรม ความถูกต้อง และหลักกฎหมายควบคู่กันไป นอกจาก
น้ี บริษัทยังได้มีการประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส�าคัญ
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทใน
เครือ อีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย และนักลงทุนสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสใดๆ เก่ียวกับ
การท�าผิดกฎหมาย (Whistle Blowing) ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณต่อ 
คณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ Email : chairman_auditcom@uac.co.th
จดหมาย : เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซ.วิภาวดีรังสิต 19 ถ.วิภาวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- เลขำนุกำรบริษัท Email : sajjaporn@uac.co.th 
โทรศัพท์ : 0 2936 1701 ต่อ 118

- เว็บไซด์ Click ที่ Icon: ส่งอีเมล์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ 

โดยรายละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมถึง 
ผูใ้ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ โดยมมีาตรการคุ้มครองเพ่ือให้ผู้ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส รวมถึงผูใ้ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงมีความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว โดยบริษัทได้มีการสื่อสาร “นโยบายต่อต้าน 
คอรปัชนั” และ “นโยบายการป้องกันการทจุรติ” ให้กับพนักงานทกุคนในการปฐมนิเทศ และเผยแพร่ผ่านบอร์ดข่าวสารภายในบรษิทั ข้อมลู
ส่วนกลาง (Data Center) และเผยแพร่บน Website ของบรษิทั (http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/anti_corruption_th.pdf และ 
http://uacth.listedcompany.com/misc/cg/fraud_protection_policy.pdf ) เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนรับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดย
จดัให้มหีน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่ง รวมถึงการก�ากับดแูลกิจการ 
และมีการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะก�าหนดแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ท้ังน้ี หากการสืบสวน
ข้อร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบแล้วพบว่ามีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระท�าท่ีอาจเข้าข่ายการทุจริตหรือ
คอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแจ้งแนวทางในการด�าเนินการปรับปรุงและ/หรือแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอกแต่อย่างใด ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว ในการประชุมเมื่อ 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ทัง้การรายงานข้อมลูทางการ
เงนิและข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนข้อมลูอืน่ๆ ทีส่�าคญัท่ีมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึง่ล้วนมผีลต่อกระบวนการตัดสนิใจของผูล้งทุนและผูม้ส่ีวนได้เสยี
ของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัท เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดท�าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เป็นประจ�าทุกปี และทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้น�าเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

ในส่วนของงานด้านนักลงทนุสมัพันธ์นัน้ บรษิทัได้มกีารจดัต้ังหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ เพ่ือให้นักลงทุนและผูม้ส่ีวนได้เสียสามารถเข้า
ถึงข้อมูลบริษัท เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ 
ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น ผู้สื่อข่าว รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มช่องทางในการติดต่อ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผ่านทาง 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 2560 บริษัทมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�าหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 และ 3 
ของปี 2560 รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม mai Forum 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมี
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัทเป็นจ�านวนมาก 

2. นายกิตต ิชวีะเกต ุประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ นายชชัพล ประสพโชค กรรมการผูจ้ดัการ ได้ให้สมัภาษณ์รายการโทรทศัน์และ
สื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น
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• สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ได้แก่ e-fin Channel, FM 106 MHz, ฐานเศรษฐกิจ, มองโลกมองเรา และ Company 
Snapshot by mai

• สัมภาษณ์ผ่านนิตยสาร ได้แก่ Engineering Today และ Green Life เป็นต้น

• สัมภาษณ์ผ่านกลุ่มนักข่าวสายพลังงานและสายข่าวหุ้น 

3. ประชาสมัพันธ์ข้อมลูและบทวเิคราะห์หลกัทรพัย์ UAC ท่ีออกในปี 2560 บน Website ของบรษิทัในหวัข้อ “นักลงทุนสมัพันธ์” การน�า
เสนอข้อมูลและวีดีทัศน์ในกิจกรรม Opportunity Day และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 รวมถึงเผยแพร่ Company 
Snapshot เป็นรายไตรมาสไว้บน Website ด้วยเช่นกัน

4. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้ามาพบผู้บริหาร อาทิเช่น 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ�ากัด

• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดัง
กล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัททราบ 

บริษัทว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส�าหรับรอบปีบัญชี 
2560 ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2552 และไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่เป็นท่ียอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด และ
บริษัทไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่ง
รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

	 •	 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายท้ังด้านความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เฉพาะด้านท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัท โดยไม่จ�ากัด อายุ เพศ ประวัติการศึกษา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบรษิทัมหาชน โดยเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมท้ังมบีทบาทส�าคญัในการก�ากับดแูล 
ตรวจสอบ ประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนด�าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม กฎหมาย 
ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ รวมท้ังการก�ากับดูแล
ให้การบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีได้ก�าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและผูถื้อ
หุน้ ทัง้นี ้บรษิทัมนีโยบายในการก�าหนดข้อจ�ากดัในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนได้ไม่เกนิกว่า 5 บรษิทั เพ่ือให้บรษิทัได้รบัประโยชน์สงูสดุในการทีก่รรมการแต่ละท่านสามารถอทุศิเวลา
ส�าหรบัการปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการจะต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณีทีไ่ปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ เว้นแต่ได้รบัมอบหมายจากบรษิทัให้ไปด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว

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
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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 เพ่ือปฏบิตัหิน้าท่ี
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 เป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เพ่ือให้
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก�าหนด เพ่ือท�าหน้าที่ดูแลและให้ค�า
แนะน�าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมดังกล่าว รวมท้ังท�าหน้าที่
จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ
กรรมการ รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 •	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีพิ่จารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่งทีส่�าคญัเก่ียวกับการด�าเนินงานของบรษิทั เช่น วสิยัทัศน์และ
ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมท้ังก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบาย และแผนที่ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะมีการทบทวนและพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 
รวมถึงนโยบายที่ส�าคัญของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะธรุกิจหรือสภาพเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ 
โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท และเห็นว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ยังคงเหมาะสมและสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 1 – 4 ปี (ปี 2560 – 2563) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาทบทวนกลยุทธ์อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงของนโยบายภาครฐั ด้านเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะกรรมการบรษิทัยังได้ตดิตาม ดูแล ให้มกีารน�ากลยุทธ์ทีก่�าหนดไปปฏิบตั ิโดยฝ่ายบรหิารจะต้องน�าเสนอผลประกอบการโดย
เปรยีบเทยีบกับเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัในทกุไตรมาส เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการตดิตามผลการด�าเนนิ
งานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

	 •	 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล และการ บริหาร
งานประจ�าวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ถูกเลือกต้ังจากคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้น�าและมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจ
เรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่ีได้พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่าย
จัดการ เป็นผู้น�าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประชุมและแสดงความเหน็อย่างเปน็อสิระ ตลอดจนท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิัท ทัง้นี ้ประธานกรรมการไมไ่ด้รว่ม
บรหิารงานปกตปิระจ�าวัน แต่ให้การสนับสนนุและค�าแนะน�าในการด�าเนนิธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารอย่าง
สม�่าเสมอ ส�าหรับรายละเอียดอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้ระบุไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” แล้ว
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ในขณะทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ กรรมการผูจ้ดัการ จะรบัผดิชอบเก่ียวกับการบรหิารจดัการบรษิทัภายใต้กรอบอ�านาจทีไ่ด้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการ
ชดุย่อยต่างๆ รวมถึงสามารถสัง่การหรอืด�าเนนิการใดๆ ท่ีจ�าเป็นและสมควร เพ่ือให้การด�าเนนิการต่างๆ ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีอกีทัง้
มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยจะ
ต้องไม่ขัดแย้งกับอ�านาจที่ได้รับมอบหมายหรือมติของคณะกรรมการบริษัท

	 •	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

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 

ส�าหรับแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ไว้อย่างชัดเจน โดยท่ีประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบรหิารงาน
ประจ�าวนั ซึง่สามารถถ่วงดุลอ�านาจระหว่างการก�ากับดูแลกิจการทีด่ี
และการบริหารได้

2. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารมากกว่า
ร้อยละ 66

3. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
มากกว่าร้อยละ 50

4. คณะกรรมการมกีารก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการ
ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

แม้ว่าจะมกีารก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระไว้ไม่
เกิน 3 วาระหรือ 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาต่อวาระ
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระได้หากมีเหตุอันควรและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อ
มัน่ว่ากรรมการอสิระท่ีด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี สามารถเข้าใจลกัษณะ
การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัได้เป็นอย่างดี แต่ยังคงมคีวามเป็นอสิระใน
การพิจารณา ให้ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั
ได้ เนื่องจากบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่า
หลักเกณฑ์ของ กลต. และ ตลท.

	 •	 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
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	 •	 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

คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 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�าคญักับสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการทีผ่ดิปกต ิทัง้น้ี บรษิทัได้ว่าจ้างนางสาวจณิห์นภิาห์ พลอยแสนรกั* ซึง่มคีวามสามารถ
และประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทั ท�าหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าบรษิทั
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าท่ีตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผล 
อย่างสม�า่เสมอ โดยจะมกีารประเมนิความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้ความมัน่ใจว่า
ระบบที่วางไว้สามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ:  * ลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นางจารุณี บุญมั่งมี ผู้จัดการ 
   ฝ่ายการเงินและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบรกัษาการแทนในช่วงระหว่างสรรหาผูต้รวจสอบภายในคนใหม่

	 •	 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัในด้านการบรหิารความเสีย่ง และเป็นผูร้บัผดิชอบก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งในภาพ
รวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้ 
โดยมีหลักการก�าหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก�าหนดแล้ว บริษัท
จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมกับเปิดเผยเพื่อ
ส่งเสรมิและกระตุน้ให้ทกุคนสร้างวัฒนธรรมการท�างานท่ีตระหนกัถึงความส�าคญัของความเสีย่ง ท�าความเข้าใจสาเหตขุองความเสีย่ง

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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และด�าเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการด�าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือเพ่ือ
ช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นและ
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
เงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้
สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ ท้ังข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ด�าเนินการบนพ้ืนฐานของข้อเท็จ
จริงอย่างครบถ้วนและสม�่าเสมอ

	 •	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมกีารก�าหนดนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมนิผลการท�างานของคณะกรรมการทัง้แบบรายคณะและรายบคุคล 
รวมถึงการประเมนิผลการท�างานของคณะกรรมการชดุย่อยส�าหรบัการปฏบิติังานในแต่ละปี ส�าหรบัแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทแบบรายคณะและรายบุคคลนั้น มีการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อหลัก คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ (4) การท�าหน้าทีข่องกรรมการ 
(5) ความสมัพันธ์กับฝ่ายจดัการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้รหิาร โดยจะมกีารให้ข้อมลูเพ่ือเป็นรายละเอยีด
เพ่ิมเติมต่อกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ละหัวข้อย่อย ซึ่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจะมีการทบทวนเพ่ือความ
เหมาะสมในแต่ละปี เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะ  
รายบคุคล และผลประเมนิของคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยจะน�าผลการประเมนิไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประสทิธิภาพงานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยต่อไป โดยในปี 2560 ผลการประเมนิของคณะกรรมการ
ทัง้คณะในภาพรวมและรายบคุคล จะเหน็ได้ว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่จดัท�าได้ดีเย่ียมและเหมาะสมท่ีสุด มคีะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์
ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.75 และ ร้อยละ 95.69 ตามล�าดับ ส�าหรับผลการประเมินผลการท�างานของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.05 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 
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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 ่14 ธันวาคม 2560 และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารทราบถึงผลการประชมุแล้ว ท้ังนีก้ารเข้า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ปี 2560

คณะกรรมกำร
บริษัท

(11 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
(5 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
บริหำร
(6 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง
(4 ครั้ง)

คณะกรรมกำร 
สรรหำและ
พิจำรณำค่ำ
ตอบแทน
(2 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแล

กิจกำร
(1 ครั้ง)

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 11/11

2. นายกิตติ ชีวะเกตุ 11/11 6/6

3. นายชัชพล ประสพโชค 11/11 6/6 4/4

4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส 11/11 6/6 1/1

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

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 11/11 5/5 4/4 2/2

7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา 11/11 5/5 2/2 1/1

	 •	 ค่าตอบแทน

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

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2560 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560 ได้มมีตอินมุตักิารก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชดุย่อยต่างๆ โดยรายละเอยีดของค่าตอบแทนและเงือ่นไขการจ่ายค่าตอบแทนปรากฏในเรือ่งค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี 

บริษัทใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ 
ผูจ้ดัการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงนิและบญัชี ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ีแข่งได้ในกลุม่ธุรกิจเดยีวกัน เพ่ือทีจ่ะ
ดแูลและรกัษาผูบ้รหิารทีม่คีณุภาพไว้ ผูบ้รหิารท่ีได้รบัมอบหมายหน้าท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ิมข้ึนจะได้รบัค่าตอบแทนเพ่ิมทีเ่หมาะสม 
กับหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน โดยจะพิจารณาตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด ผลการด�าเนินงานของบรษิทั ตลอดจนขอบเขตความรับผดิชอบ และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน ส�าหรับการพิจารณา
ค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น บริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ ประธาน
เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส�าหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใน
การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารแต่ละคน ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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	 •	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนา และการให้ความรู้แก่กรรมการ 
และ ผู้บริหาร เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปี 2560 บริษัทได้มีการพัฒนากรรมการและ 
ผู้บริหารในหลักสูตรต่างๆ สรุปได้ดังนี้

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

รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

30 มีนาคม 2560 – 1 เมษายน 
2560

Strategic Board Master Class (IOD)

16 – 17 ตุลาคม 2560 Risk Management Program for Corporate Leader (IOD)

นายชัชพล ประสพโชค
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

19 – 20 มกราคม 2560 Intellectual Property and International Trade and the 
Drive towards the Fourth Industrial Revolution 
(ชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ)

16 กุมภาพันธ์ 2560 ถอดรหัสพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ฉบับ พ.ศ.2559 (บริษัท บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ จ�ากัด)

6 กันยายน 2560 Energy Symposium 2017 - Energy 4.0 โอกาสของ
อุตสาหกรรมไทย (สภาอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย)

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการ
เงินและบัญชี

29 มีนาคม 2560 The Digital Accountant 
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์)

5 – 6 มิถุนายน 2560 ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง (สถาบนัวิจยัโอเมก้าเวิลด์คลาส)

29 – 30 มิถุนายน 2560 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์)

12 กันยายน 2560 ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้รับสถานการณ์ปัจจุบัน 
(สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) 

4 – 6 ตุลาคม 2560 Strategic Financial Leadership Program 
(สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย)

20, 30 ตุลาคม 2560 TFRS ทุกฉบับปี 2560 รุ่นที่ 2/60 หลักสูตรที่ 2 
(สภาวิชาชีพบัญชี)

30 พฤศจิกายน 2560 TMA DAY 2017: Business Context the Speedy World 
(สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย)

นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์
ผู้บริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายขายและการตลาด

4 ตุลาคม 2560 การจัดการการค้าต่างประเทศ (ธนาคารกสิกรไทย)

20 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 Senior Executive Program 
(สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มกีารปฐมนเิทศเพ่ือแนะน�าโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงลักษณะธุรกิจ แนวทางการด�าเนินธุรกิจ และ นโยบายต่างๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ โดยประธาน
กรรมการ หรอื บคุคลทีป่ระธานกรรมการมอบหมาย และจดัให้มกีารเย่ียมชมโรงงานเพ่ือเข้าใจในกระบวนการผลติ และสามารถปฏบิตัิ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
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	 •	 การก�ากับดูแลการการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 
รวมท้ังเพ่ือหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน บริษัทจึงได้ออกระเบียบปฏิบัติ เพ่ือให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่น�าไปเปิดเผยหรือแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเอง หรอืเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม รวมท้ังต้องไม่ท�าการซือ้ขาย โอนหรอืรบัโอน หลกัทรพัย์
ของบรษิทั โดยใช้ความลบัและ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทั และ/หรอืเข้าท�านติกิรรมอนัใดโดยใช้ความลบัและ/หรอืข้อมลูภายใน
ของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน 
และจะต้องไม่ท�าการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจ�าปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน 

ทัง้นี ้ข้อก�าหนดดงักล่าวได้รวมความถงึคูส่มรสและบตุรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัด้วย หาก
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�าหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

	 •	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส�าหรับรอบปีบัญชี 2560 เป็นเงินรวม 3,399,750 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รำยละเอียดกำรสอบบัญชี 2560

ค่าสอบบัญชีบริษัท 1,500,000

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 1,640,000

ค่าบริการอื่นๆ* 259,750

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,399,750

* ค่าบริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

	 •	 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท 5 ท่าน) จ�านวนทั้งสิ้น 113 คน ซึ่งเป็นพนักงานประจ�าทั้งหมด 
โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

81



สำยงำน จ�ำนวนพนักงำน

ขายและการตลาด (Sales & Marketing) 16

พัฒนาธุรกิจ (Business Development) 4

บริหารคุณภาพและความเสี่ยง และ วิศวกร (Quality&Risk / Engineer) 6

บริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management) 7

บัญชี (Accounting) 8

การเงิน และ ตรวจสอบภายใน (Finance & Internal Audit) 4

นักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท (Investor Relations & Corporate Secretary) 2

จัดซื้อ (Procurement) 3

บริหารทั่วไปและเลขานุการ (Administration & Executive Secretary) 11

ทรัพยากรบุคคล 3

Corporate Affairs / IT 4

โรงงาน CBG 12

โรงงาน PPP 33

	 •	 ค่าตอบแทนพนักงาน	

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงิน 85.18 ล้านบาท โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน ค่านายหน้า  
ค่าพาหนะ เงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ประกันชีวิต 
ประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ การฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนอีกด้วย

	 •	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

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 2560 ปรากฏอยู่ใน “รายงาน
ความยั่งยืน ประจ�าปี 2560” (Sustainability Development Report 2017)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนในการท�ากิจกรรมร่วมกันในหมู่พนักงาน

- โครงการกิจกรรมแบดมินตัน โยคะ ฟิตเนส หลังเลิกงาน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท�างาน และเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มด้วย

- โครงการส่งเสริมการท�างานเป็นทีม โดยมีกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน เช่น กิจกรรม 
WE’R UAC กิจกรรมกีฬาและฉลองวันปีใหม่ เพ่ือสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนระหว่างผู้บริหารและ
กลุ่มพนักงานด้วยกัน

- กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้พนกังานโดยการนวดเพ่ือการบ�าบดั เพ่ือลดความเสีย่งให้กับพนักงานในการเกิดอาการ 
Office Syndrome เนื่องจากการนั่งท�างานเป็นเวลานาน

- กิจกรรมรดน�้าด�าหัววันสงกรานต์ บริษัทจัดให้มีประเพณีรดน�้าด�าหัวในวันสงกรานต์ทุกปี เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันด ี
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
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- กิจกรรม CEO พบพนักงานใหม่ บรษิทัจดัให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (CEO) ได้พบปะกบัพนกังานทีเ่พ่ิงเข้ามาท�างานใหม่ 
เพ่ือสร้างความรูส้กึทีด่ใีห้กับพนกังานท่ีเข้ามาใหม่ และให้ตระหนักถึงความส�าคัญของผูบ้รหิารท่ีได้ให้ความส�าคัญกับพนักงาน

- กิจกรรม CEO พบพนักงาน บริษัทจัดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้พบปะกับพนักงานแต่ละฝ่ายงาน โดยการร่วม
รับประทานอาหารเพ่ือสื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เพ่ือสร้างช่องทางการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง 
ผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานทุกระดับ แสดงถึงความเอาใจใส่ในทรัพยากรบุคคลขององค์กร

- กิจกรรมส่งเสรมิจรยิธรรม เพ่ือให้พนกังานได้น�าหลกัธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนแนวทางปฏบิตัทิีถู่กต้องเพ่ือ
ปรับใช้ในการท�างานและชีวิตประจ�าวัน

- กิจกรรมลดน�้าหนัก “ลดปั๊บ รับปุ๊บ Season 2 ” และ กิจกรรมออกก�าลังกายช่วงบ่าย “ Daily Exercise ขยับกายสไตล์เรา ” 
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

	 •	 ความรับผิดชอบต่อสังคม

บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ�ากัด (มหาชน) มุง่มัน่ในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ภายใต้การก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี
ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือน�าไปสู่ 
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป 

เพ่ือให้การด�าเนินกิจการขององค์กรด้านความย่ังยืนประสบความส�าเร็จ มีมาตรฐาน มีการด�าเนินการอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม
และเกิดความมั่นใจว่าการด�าเนินการต่างๆ เป็นไปตามแผน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรที่ก�าหนดไว้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนข้ึน มีการแต่งต้ังคณะท�างานด้านความย่ังยืนเพ่ือขับเคลื่อน 
ก�ากับดแูลงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย ส�าหรับรายละเอียดได้แสดงไว้ใน รายงานความยัง่ยนื 
ประจ�าปี 2560 (Sustainability Development Report 2017 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานฉบับนี้

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

83



บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและร�ยก�รระหว่�งกัน

บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลและกิจกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์

1.  นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ • นางสาวชวษิศา ชวีะเกตุ เป็นบตุรของนายกิตต ิชวีะเกต ุด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท อีกทั้งเป็นถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถือหุ้น
ในบริษัทร้อยละ 48.31 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท   นางสาว
ชวิษศา ชวีะเกต ุถือหุน้ในบรษิทั ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ถือหุน้ในบรษิทัร้อยละ 3.75 
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

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

• UAC UTILITIES เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.994 ของทุน
ช�าระแล้วของ UAC UTILITIES (ผูบ้รหิารของบรษิทั ได้แก่ นายกิตต ิชวีะเกต ุนายชชัพล 
ประสพโชค และ นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์  ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.006)  UAC 
UTILITIES มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโน
ภาส และนายชัชพล ประสพโชค

3. บรษิทั ยูเอซ ีแอนด์ ทพีีที เอน็เนอร์ย่ี จ�ากัด
(“UAC&TPT”)

• UAC&TPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.0099 ของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UAC&TPT (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นางสาวนิลรัตน์  
จารมุโนภาส และ นายชชัพล ประสพโชค ถือหุน้รวมกันร้อยละ 0.0001)  และ UAC&TPT 
มกีรรมการร่วมกับบรษิทั คือ นายกิตติ ชวีะเกต ุนางสาวนิลรตัน์  จารมุโนภาส และ นาย
ชัชพล ประสพโชค

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

• UAC ENERGY เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยบรษิทัถือหุน้ร้อยละ 99.9995 ของจ�านวน
หุน้ทีช่�าระแล้วทัง้หมดของ UAC ENERGY (ผูบ้รหิารของบรษิทั ได้แก่ นายกิตต ิ ชวีะเกตุ 
นางสาวนิลรตัน์  จารมุโนภาส และ นายชชัพล ประสพโชค ถือหุน้รวมกันร้อยละ 0.0005)  
และ UAC ENERGY มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์  
จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค

5. บรษิทั โซล่า เอน็เนอร์จ ีรฟู พาวเวอร์ จ�ากัด
(“SERP”)

• SERP เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยบรษิทัถือหุ้นผ่านบรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ากัด ร้อยละ 
99.9976 ของจ�านวนหุน้ทีช่�าระแล้วทัง้หมด (ผูบ้รหิารของบรษิทั ได้แก่  นางสาวนิลรตัน์  
จารมุโนภาส  และ นายชชัพล ประสพโชค ถือหุน้รวมกันร้อยละ 0.0024)  และ SERP มี
กรรมการร่วมกับบริษัท คือ นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค

• หมายเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995

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

• UAPC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9998 ของจ�านวนหุ้นที่
ช�าระแล้วท้ังหมดของ UAPC (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่  นายกิตติ  ชีวะเกตุ  นางสาว
นิลรัตน์  จารุมโนภาส และ นายชัชพล ประสพโชค  ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0002)  และ 
UAPC มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกิตติ  ชีวะเกตุ  นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส  
และ  นายชัชพล ประสพโชค  

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

• บางจากไบโอฟูเอลเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั โดยบรษิทัถือหุ้นร้อยละ 30 ของจ�านวนหุน้
ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบางจากไบโอฟูเอล และบางจากไบโอฟูเอล มกีรรมการร่วม
กับบริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ และ นายชัชพล ประสพโชค

8. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ�ากัด • เซบิก๊าซ ยูเอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี 
จ�ากัด ร้อยละ 49.00 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของเซบิก๊าซ ยูเอซี และ 
เซบิก๊าซ ยูเอซี  มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส และ นาย
ชัชพล ประสพโชค

• หมายเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995

รายงานประจ�าปี 2560
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บุคคลและกิจกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์

9 บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี  (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

เอน็เนอร์เรย์ ยูเอซ ีเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั โดยบรษิทัถือหุ้นผ่าน บรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี 
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 โดยบรษิทัถอืหุ้นผ่าน บรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากัด 
ร้อยละ 50.00 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของพีพีดับบลิวอี  และ มีกรรมการ
ร่วมกับบริษัท คือ นากิตติ ชีวะเกตุ และ นายชัชพล ประสพโชค
หมายเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995

11.  บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ�ากัด กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยนายเฮง ทองแท่งไทย นายปรชัญา ทองแท่งไทย และ นายอรรณพ 
กลิ่นทอง เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจในบริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ�ากัด และ UAC&TPT 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
นายเฮง ทองแท่งไทย ถือหุ้นในบรษิทั ทีพีที เทพประทานพร จ�ากัด ร้อยละ 40  ทัง้นี ้บรษิทั 
ทีพีที เทพประทานพร จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใน UAC&TPT  โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของ
จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  UAC&TPT

12. บรษิทั เค แอนด์ เอน็ คอมเมอร์เชยีล จ�ากัด 
(“K&N”)

บริษัทที่เก่ียวข้อง 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 เอ็นเนอร์ย่ี 
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

2560

 1. นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ ยอดคงค้ำง
ค่าเช่าคลังสินค้าค้างจ่าย

ค่ำเช่ำคลังสินค้ำ : บริษัทจ่ายค่า
เช่าคลงัสนิค้าเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บสาร
เคม ีและอปุกรณ์เพ่ือรอการขาย และ
ส่งมอบให้แก่ลกูค้า พ้ืนทีเ่ช่า 2,200 
ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 
ธันวาคม 2560 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 เห็นว่า การท�ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุ
สมผล และมีอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกัน

2560

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

 ลงทุนในอุตสาหกรรม
ด้านพลังงานทดแทนและ
สาธาณูปโภค

เงินลงทุนในบริษัท 

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบี้ยรับ

26.67

0.37

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100.00%

3. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที 
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

 ประกอบธุรกิจโรงงาน
ผลิตก๊าซชีวภาพ

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

49.81

93.00
7.95
0.97

0.30
3.79

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 50.0099%
บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ  โดยมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม
บรษัิทให้บรกิารด้านบรหิารกิจการ รวมถึงการให้บรกิารด้านอ่ืน ๆ  เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดยคิด
อตัราค่าบรหิารจากจ�านวนบคุคลากรและสดัส่วนเวลาท่ีใช้ในการท�างาน  
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

200.00

45.00
1.84
0.37
4.08

16.60
0.42
2.24

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100.00%

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้ลงทุนในโครงการด้านพลังงาน  โดยมี
การเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม
บรษัิทให้บรกิารด้านบรหิารกิจการ รวมถึงการให้บรกิารด้านอ่ืน ๆ  เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดยคิด
อตัราค่าบรหิารจากจ�านวนบคุคลากรและสดัส่วนเวลาท่ีใช้ในการท�างาน  
และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร 
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับบริษัทย่อย และ
อัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม

5. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี 
รูฟ พาวเวอร์ จ�ากัด

 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์

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

-

5.50
0.18
0.09

0.12
0.23

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม
บรษัิทให้บรกิารด้านบรหิารกิจการ รวมถึงการให้บรกิารด้านอ่ืน ๆ  เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดยคิด
อตัราค่าบรหิารจากจ�านวนบคุคลากรและสดัส่วนเวลาท่ีใช้ในการท�างาน  
และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร 
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับบริษัทย่อย และ
อัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม

6. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ 
โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ 
จ�ากัด

 ผลิตและจ�าหน่าย
ลาเท็กซ์อีมัลชั่นและ
โพลิเมอร์

เงินลงทุนในบริษัท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
เงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้-ดอกเบี้ยรับ
ซือ้สนิค้า : บรษิทัซือ้สนิค้าเพ่ือด�าเนนิ
การตามธุรกิจปกตแิละเป็นการซือ้
ตามราคาตลาด

180.00

30.00

0.31
0.12

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100.00%
บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม
การท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทั่วไป โดยที่ราคาซื้อสินค้าเป็นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร 
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการติดต่อประสานงานกับบริษัทย่อย และ
อัตราการคิดค่าบริการมีความเหมาะสม

รายงานประจ�าปี 2560
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกัน

2560

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

-
3.64

0.86
54.17

การท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทั่วไป โดยที่ราคาซื้อสินค้าเป็นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการซื้อ
สนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยปกตท่ัิวไปของบรษิทั และ
มีความสมเหตุสมผล

8,. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี 
จ�ากัด

 ออกแบบ รับเหมา 
ก่อสร้าง โครงการด้าน
พลังงาน

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนี้อื่น
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สนิทรพัย์ถาวร
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้อืน่ : บรษิทัมรีายได้ค่าบรหิาร
กิจการ และค่าบริการอื่นๆ เช่นค่า
ไฟฟ้า,ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าท�าความ
สะอาด, ฯลฯ ตามสัญญา 
ซื้อสินค้า
ค่าใช้จ่าย

0.27
0.28

0.25

0.89
0.84

บรษิทัให้บรกิารด้านบรหิารกิจการ รวมถึงการให้บรกิารด้านอ่ืน ๆ  เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดยคิด
อตัราค่าบรหิารจากจ�านวนบคุคลากรและสดัส่วนเวลาท่ีใช้ในการท�างาน 
และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร 
เกิดประโยชน์ต่อบรษิทัในการตดิต่อประสานงานกับบรษิทัร่วม และอตัรา
การคิดค่าบริการมีความเหมาะสม 
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 

0.24
บรษิทัให้บรกิารด้านบรหิารกิจการ รวมถึงการให้บรกิารด้านอ่ืน ๆ  เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท�าความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดยคิด
อตัราค่าบรหิารจากจ�านวนบคุคลากรและสดัส่วนเวลาท่ีใช้ในการท�างาน  
และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานบริการต่าง ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการสมควร 
เกิดประโยชน์ต่อบรษิทัในการตดิต่อประสานงานกับบรษิทัร่วม และอตัรา
การคิดค่าบริการมีความเหมาะสม 

10. บจก. เค แอนด์ เอ็น 
คอมเมอร์เชียล (K&N) 
ประกอบธุรกิจจ�าหน่าย
ปลีกผ้าและตัดเย็บ
ยูนิฟอร์ม

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ซื้อสินค้า ชุดยูนิฟอร์ม 0.08

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

11. บจก. พีพีเจ
 ประกอบธุรกิจโรงแรม

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เจ้าหนี้อื่น
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร : ค่าห้องพัก
โดยมกีารเทยีบเคยีงกับราคาตลาด

0.03

0.07

การจัดท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
เงื่อนไขทางการค้า และราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า  เป็นรายการ
ทางการค้าปกติทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล
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ม�ตรก�รหรือขั้นตอนก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

บริษัทมีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความโปร่งใส เที่ยง
ธรรม และเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�า
รายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�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 

นโยบ�ยหรือแนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

บรษิทัคาดว่าในอนาคตจะมกีารท�ารายการระหว่างกันอย่างต่อเนือ่ง เช่น รายการซือ้ขายสนิค้า และรายการเช่าสนิทรพัย์ ซึง่เป็นรายการ
ธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดข้ึนอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท รายการระหว่างกันดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจ�าเป็นและเพ่ือประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยมกีารก�าหนดนโยบายการคดิราคาระหว่างกันอย่างชดัเจน ตามราคาและเงือ่นไขตลาดท่ีเหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ รวมทัง้ค�านงึถึงผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส�าคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑ์ และให้ความเหน็ถึงความสมเหตสุมผลต่อรายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรอืสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีเกิดข้ึนทุกไตรมาส  
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คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

บริษัทประกอบธุรกิจน�าเข้า จ�าหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ 
โรงกลั่นน�้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตน�้ามันหล่อล่ืน  โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์โรงไฟฟ้าการ
จ�าหน่ายให้บรกิารรบัเหมาและติดตัง้ระบบสาธารณูปโภค การให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษาและให้ค�าแนะน�าด้านการตลาดการลงทุนโครงการด้าน
พลังงานทดแทนและพลงังานทางเลอืกเป็นต้น และในส่วนของบรษิทัย่อย ประกอบธุรกิจ1)รบัจ้างผลติน�า้ประปา เพ่ือใช้ในอตุสาหกรรม และ
ใช้ในการบรโิภค รวมทัง้จ�าหน่ายและตดิตัง้วัสดอุปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้อง 2) ผลติและจ�าหน่ายก๊าซชวีภาพเพ่ือใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าการขนส่ง
คมนาคมและอตุสาหกรรมท่ัวไป(ยังไม่มรีายได้) 3) ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังานทดแทนและ 4) ผลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชั่นและโพลิเมอร์(บริษัทซื้อและได้รับโอนกิจการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)

รำยได้รวม - งบกำรเงินรวม ในปี 2560

งบการเงินรวม ในปี 2560 รายได้ประมาณร้อยละ 43.45 ของรายได้รวมมาจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy and Petroleum รอง
มาเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชั่นและโพลิเมอร์ มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 20.89, ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มพลังงาน และ อุตสาหกรรม (Industrial) มีสัดส่วนร้อยละ 14.07 และ 10.43 ตามล�าดับ ส�าหรับรายได้จากให้บริการ, ผลิตภัณฑ์อื่น 
ซึ่งมีสัดส่วนการขายใกล้เคียงกันที่ ร้อยละ 4.16-5.06 ของรายได้รวม รายได้อื่นๆ ร้อยละ 1.79 การรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งผลก�าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม เป็นร้อยละ 0.15 ของรายได้รวม

รำยได้รวม - งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ปี 2560
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ส�าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2560 บริษัทมีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี จ�านวน 139.96 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน จากปี 2559 ร้อยละ 
1,837.06 สาเหตุมาจากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ เพิ่มเป็นร้อยละ 30.61 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
9.83 อีกทั้งบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินท่ีลดลงร้อยละ 24.71เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ 
ที่ลดลงมาจาก การลดลงของค่าปรับตามสัญญาและดอกเบี้ยการกู้ยืม อีกท้ังบริษัทมีรายการท่ีไม่ได้เกิดขึ้นประจ�า (Non-recuring Item) 
ที่เกิดขึ้นในปี 2559 โดยหลัก จากการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร ซึ่งในปี 2560 ไม่มีรายการดังกล่าว จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลง

งบการเงินรวมปี 2560 บริษัทมีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี จ�านวน 95.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นร้อยละ 641.52 เนื่องจาก
บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.82 , ก�าไรข้ันต้นท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.64 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส�าหรับค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารและต้นทุนทางการเงิน ปี 2560 และ 2559 เป็นร้อยละ16.39 และ 24.58 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�าดับ 
โดยลดลงเป็นร้อยละ18.12

ผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

                                                                                              (หน่วย:ล้ำนบำท)

 2558 2559 2560

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและปิโตรเลียม 
    (Energy and Petroleum)

898.91 595.42 720.86

2.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)  149.56 158.46 173.02

3.  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ1/ 34.72 33.03 68.95

4.  การให้บริการ2/ 51.53 36.51 83.99

5.  ด้านพลังงาน (Energy) 52.83 132.29 201.47

6.  รายได้อื่น3/ 23.53 30.75 33.77

7.  รายได้เงินปันผลรับ 81.96 45.01 45.01

รำยได้รวม 1,293.05 1,031.48 1,327.08

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

        

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม มีจ�านวน1,327.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559จ�านวน 295.60 ล้านบาท อันเนื่องจากการการเพิ่มขึ้น
ของยอดขายในธุรกิจซือ้มาขายไป(Trading)ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจ Energy and Petroleum เพ่ิมขึน้จ�านวน 125.44 ล้านบาท ซึง่เป็น
ส่วนของสารเร่งปฏิกิริยาและเคมีภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมส�าหรับธุรกิจการให้บริการ กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น และผลิตภัณฑ์
ในอุตสาหกรรม (Industrial) เพิ่มขึ้นจ�านวน35.92 และ 14.56 ล้านบาท ตามล�าดับ ในขณะที่ส่วนธุรกิจ ประเภทโรงงานผลิต ด้านพลังงาน 
(Energy) เพ่ิมขึ้นรวม 69.18 ล้านบาท ประกอบด้วยโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ โรงงานผลิตก๊าชชีวภาพเพ่ือจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้ง
สองแห่ง เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 69.44 ล้านบาท และส�าหรับโรงงานผลิตก๊าชชีวภาพอัดมีรายได้ลดลง 0.26 ล้านบาท

ในปี 2560 ส่วนของรายได้อื่นรวมเพ่ิม จาก ปี 2559 จ�านวนเงิน 3.02 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้รวมของกิจการในปี 2560 มีจ�านวน 
1,327.08 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2559 เป็นจ�านวน 295.60 ล้านบาท

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายปี 2559-2560 มีจ�านวน 794.36ล้านบาท และ 981.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.12 และ 78.59ของรายได้จากการ
ขายและบริการ ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 21.41 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีเท่ากับร้อยละ 16.88

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมของบรษิทัในปี 2559-2560 มจี�านวน 239.27 ล้านบาท และ 180.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและ
บริการเท่ากับร้อยละ 25.04 และ 14.43 ตามล�าดับ 

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2559-2560 จ�านวน 48.30 ล้านบาท และ 38.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.05 และ 3.09 ของ
รายได้จากการขายและบริการตามล�าดับ สาเหตุการลดลงมาจากค่าปรับจากสัญญาซื้อขายสินค้า ของโรงงาน ซึ่งในปี 2560 ทางโรงงาน
สามารถผลิตและส่งมอบได้ตามสัญญามากขึ้นจึงท�าให้ค่าปรับดังกล่าวลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2559-2560 มีจ�านวน 148.31 ล้านบาท และ 102.06 ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.52 และ 
8.18 ของรายได้จาการขายและบรกิารตามล�าดบั โดยมสีดัส่วน การลดลงจากปีก่อนคดิเป็นร้อยละ 31.18 ส�าหรบัค่าใช้จ่ายในการบรหิารใน
ปี 2560 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนบรหิารส�านกังาน ค่าใช้จ่ายผูบ้รหิาร และค่าใช้จ่ายกรรมการอสิระ จ�านวน 86.73 ล้านบาทซึง่ลดลงจาก
ปี 2559 ทีม่จี�านวน 91.93 ล้านบาทโดยค่าใช้จ่ายทีล่ดลงส่วนใหญ่มาจากการค่าจ้างทีป่รกึษา การตัง้ส�ารองหนีแ้ละค่าเผือ่สนิค้าเสือ่มสภาพ 
เป็นต้น นอกจากน้ัน ยังมค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารของโรงงานท้ังสามแห่งในปี 2559-2560 มจี�านวน 56.38 ล้านบาท และ จ�านวน 15.33 ล้าน
บาท ตามล�าดับ ลดลงทั้งสิ้น 41.05 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากปี 2559 มีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ�า(Non-recurring Item)จากการรับรู้ด้อย
ค่าสินทรัพย์ ของโรงงานแห่งหนึ่ง จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมลดลง

ต้นทุนทางการเงินส�าหรับปี 2559-2560 มีจ�านวน 42.66 ล้านบาท และ 39.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.46 และ 3.17 
ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�าดับ โดยต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 3.14 ล้านบาท นั้นเนื่องจากไม่มีการกู้ยมืระยะยาวส�าหรับเพื่อ
การลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้จะมีเพียงการกู้ยืมเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

บรษิทัมกี�าไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ในปี 2559-2560 เท่ากับ 40.51 ล้านบาท และ 205.44 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเป็นจ�านวน 

164.92 ล้านบาท 

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี

ก�าไรสทุธิส�าหรบัปี 2559-2560 มจี�านวน 6.83 ล้านบาท และ 141.08 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 134.25 ล้านบาท โดยมอีตัราก�าไรสทุธิ
เท่ากับร้อยละ 0.71 และ ร้อยละ 11.30 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ทั้งนี้บริษัท มีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2559-2560 มีจ�านวน 7.22 ล้านบาทและ 139.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 132.74 ล้านบาท

หากพิจารณาจากงบการเงนิรวมในปี 2559-2560 บรษิทัมกี�าไรสทุธิจ�านวน 12.56 ล้านบาท และ 95.16 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก�าไรสทุธิ
เท่ากับร้อยละ 0.95 และร้อยละ 5.85 ของรายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร ตามล�าดบัซึง่มผีลมาจากการด�าเนินงานบรษิทั และ บรษิทัย่อย

ทัง้น้ีปี 2559-2560 บรษิทัมกี�าไรเบด็เสรจ็รวม จ�านวน 12.87 ล้านบาท และ 95.40 ล้านบาทตามล�าดับเพ่ิมข้ึนเป็นจ�านวน 82.53 ล้านบาท 

ส่วนแบ่งผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(งบการเงินรวม)

ในปี 2559-2560 บรษิทัมส่ีวนแบ่งผลก�าไร(ขาดทนุ)รวม จากเงนิลงทุนในบรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัดและบรษิทัร่วมอืน่ๆ ซึง่บรษิทั
ได้รับรู้ผลก�าไร(ขาดทุน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจ�านวน 31.19 ล้านบาท และ 2.53 ล้านบาท ตามล�าดับซึ่งลดลงจ�านวน 28.65 ล้าน
บาทโดยส่วนใหญ่เกิดจาก บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ราคาปาร์มดิบ ส่งผลให้ราคาขายน�้ามัน 
B100 ปรับลดลง 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน 2,182.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 จ�านวน 94.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.52 โดยมีสาเหตุดังนี้ 

• สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 39.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.00 ของสินทรัพย์รวม ส่วนใหญ่มาจากเงินลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เพ่ิมขึ้นจ�านวน 51.84 ล้านบาทสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึน 37.68 ล้านบาท และลดลงในส่วนของ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นให้กับกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน จ�านวน 44.00 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.56 ล้านบาท
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• ลูกหนี้การค้าที่เรียกช�าระแล้ว

 
 

ณ 31 ธันวำคม 2559 ณ 31 ธันวำคม 2560

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

ลูกหนี้ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 122.17         46.22 199.15 75.33 

ลูกหนี้เกินก�าหนดช�าระ   

-  น้อยกว่า 3 เดือน 60.67         22.95 64.56 24.42 

-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 11.40           4.31 0.65 0.24 

-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 6.19           2.34 0.00 -   

-  มากกว่า 12 เดือน 1.37           0.52 0.00 -   

 201.81 76.34 264.36 100.00 

• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลกูหนีก้ารค้า จ�านวน 264.36 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จ�านวน 62.54 ล้านบาทโดยจะเป็นลกูหน้ี
ที่ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ เป็นร้อยละ 75.33 ของลูกหน้ีการค้ารวม และมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2559-2560 เท่ากับ 59.41 
วัน และ 67.92 วัน ตามล�าดับ

• สินค้าคงเหลือ

 
 

ณ 31 ธันวำคม 2559 ณ 31 ธันวำคม 2560

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

สินค้าส�าเร็จรูป 131.01         65.52 106.61 53.32 

วัตถุดิบ 0.27           0.13 1.84 0.92 

วัสดุสิ้นเปลือง 5.64           2.82 7.12 3.56 

สินค้าระหว่างทาง 27.23         13.62 86.10 43.07 

 164.13 82.09 201.67 100.87 

หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่า สินค้าส�าเร็จรูป -1.87 -        0.94 -1.74 -0.87 

 รวม 162.26 81.16 199.94 100.00 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินค้าคงเหลือมีจ�านวน 199.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 37.68 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ 
มาจากการการเพ่ิมข้ึนสินค้าระหว่างทางจ�านวน 58.88 ล้านบาท ส่วนสินค้าส�าเร็จรูปลดลงจ�านวน 24.40 ล้านบาท โดยสินค้า
ดังกล่าวเป็นสินค้าส�าหรับส่วนธุระกิจ Trading ท้ังน้ีระยะเวลาในการขายสินค้าเฉล่ียในปี 2559 – 2560 เท่ากับ 60.51 วัน และ 
43.36 วันตามล�าดับ

 การตัง้ส�ารองค่าเผือ่สนิค้าส�าเรจ็รปูเสือ่มสภาพบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายเมือ่สนิค้าไม่หมนุเวียนเป็นเวลานาน และเมือ่น�าส่งสนิค้า 
ตรวจสอบสภาพ / คณุสมบตัต่ิางๆ ไม่ผ่านตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด บรษิทัก็จะท�าการตัง้ส�ารองค่าเผือ่สนิค้าส�าเรจ็รปูเสือ่มสภาพ
ตามสินค้าคงเหลือ

• สนิทรพัย์ไม่หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 55.27 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.85 ของสนิทรพัย์รวม เพ่ิมขึน้ในส่วนของเงินลงทนุในบรษิทัย่อย เพ่ิม
ขึ้น 125 ล้านบาท โดยที่รายการที่เหลือ เช่น ส่วนของ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ , สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และอื่นๆ 
ลดลง จ�านวน 69.73 ล้านบาท
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• หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวน 1,009.34 ล้านบาท ลดลง จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559จ�านวน 12.21 ล้าน
บาท หรือลดลง ร้อยละ1.20 ของส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบไปด้วยในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 5.77 
ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 17.98 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลง

• ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 1,172.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 106.58 
ล้านบาท โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 ประกอบด้วยทุนหุ้นสามัญที่ช�าระแล้ว 333.80 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
587.17 ล้านบาท โดยในส่วนของก�าไรสะสมในปีมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 ก�าไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา 116.04 ล้านบาท การรับรู้ในส่วนก�าไรเบ็ดเสร็จรวม 139.96 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 33.38 ล้าน
บาท และส�ารองตามกฎหมาย 7.05 ล้านบาท ส่งผลให้มีก�าไรสะสมปลายงวดท่ียังไม่ได้จัดสรรจ�านวน 215.57 ล้านบาท และมี
ในส่วนก�าไรสะสมจัดสรรแล้วจ�านวน 36.29 ล้านบาท 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วันที ่19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มมีตอินุมตัจ่ิายเงินปันผลทัง้สิน้ ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท คดิเป็น
จ�านวนเงินท้ังสิน้ 80.11 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที ่20 เมษายน 2561 ทัง้นีก้ารให้สทิธิดงักล่าวยังมคีวามไม่แน่นอน 
เนื่องจาก ต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติต่อไป

สภาพคล่องกระแสเงินสด

 สภาพคล่องของ บรษิทัส�าหรบัปีสิน้สดุ ณ สภาพคล่องของ บรษิทัส�าหรบัปีสิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2560 มเีงนิสดและรายการเทียบเท่า
เงนิสดลดลง จ�านวน 6.56 ล้านบาท และเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมา จ�านวนเงนิ 20.25 ล้านบาท เป็นผลให้เงนิสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด เท่ากับ 13.68 ล้านบาท ทั้งนี้รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

         หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 165.92 -2.15

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ - หลังปรับปรุง 234.64 105.46

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานได้มา (ใช้ไป) 146.42 38.20

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนได้มา (ใช้ไป) -46.32 -228.99

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มา (ใช้ไป) -105.93 97.67

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -0.73 0.12

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) -6.56 -93.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 20.25 113.25

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 13.68 20.25

ในปี 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 146.42 ล้านบาท มาจากผลก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน 
ก่อนภาษีเงนิไดจ้�านวน 165.92 ลา้นบาท ปรับปรงุรายการ และการเปลี่ยนแปลงในส่วนสินทรัพย์ด�าเนนิงานเชน่ ส่วนของลูกหนีก้ารค้าและ
ลูกหนี้อื่นเพ่ิมขึ้น 56.81 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้น 37.54 ล้านบาท และหน้ีสินด�าเนินงาน เช่น เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 
41.74 ล้านบาท ท้ังน้ีบริษัทมีเงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ จ�านวน 38.10 ล้านบาท ท�าให้บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรม
ด�าเนินงานจ�านวนเงิน 146.42 ล้านบาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�านวน 46.32 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในการกู้ยืมระยะส้ัน(สุทธิ) และ ลงทุนใน
บริษัทย่อย รวมเป็นจ�านวน 81 ล้านบาท ใช้ไปในสินทรัพย์ถาวร (สุทธิ) จ�านวน 10.33 ล้านบาท ท้ังน้ีบริษัทได้รับเงินสดปันผลจากบริษัท
ร่วม 45.01 ล้านบาท
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เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 105.93 ล้านบาท ได้มาจาก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ�านวน 64.05 ล้านบาท และจ่ายช�าระ การจ่ายคนืหน้ีสนิระยะยาว และหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน จ�านวน 136.60 ล้านบาท ในขณะ
ที่มีการจ่ายปันผลจ�านวน 33.38 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

 
 

งบเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.92 2.00 1.05 1.00

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 59.41 67.92 63.77 68.98

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 60.51 43.36 55.24 40.57

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (วัน) 36.62 48.91 46.99 54.43

วงจรเงินสด (วัน) 83.30 62.37 72.03 55.12

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 16.88 21.41 21.61 21.75

อัตราก�าไรสุทธิ (%) - 0.71 11.30 0.95 5.85

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ROE 0.69 12.60 1.60 8.12

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) ROA 0.34 6.61 0.64 3.30

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) ROFA 7.69 22.62 6.91 11.19

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.52 0.62 0.47 0.54

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) D/E 0.96 0.86 1.42 1.44

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 1.69 5.33 2.84 3.69

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2559-2560 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนให้กับผูส้อบบญัช ีส�าหรบัค่าตรวจสอบบญัชจี�านวน 1,380,000.00 บาท และ 1,500,000.00.บาท 
ตามล�าดับ โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ
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งบการเงินของบรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ�ากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) ทีน่�ามาจดัท�างบการเงินได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทย ภายใต้ 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตาม 
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยการจดัท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อหน้าท่ีและความรบัผดิชอบดแูลกิจการบรษิทั ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 
การก�ากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมถึง 
จดัให้มแีละด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิผลเพ่ือให้เกดิความเชือ่มัน่และเชือ่ถือได้ของงบการเงนิ รวมท้ังมกีารปฏบัิตติาม 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงาน
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทั โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถให้ความมัน่ใจอย่าง
มีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป และแสดงความเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานโดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

                     (นำยไพบูลย์  เสรีวิวัฒนำ) (นำยกิตติ  ชีวะเกตุ)

                           ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน
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ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด  (มหำชน)

คว�มเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 

และของเฉพาะบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ ส�าหรบัปี สิน้สดุวันเดยีวกันและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ รวมถึงหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส   เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ

บญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัและบรษัิท

ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชท่ีีก�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่าน้ี  ข้าพเจ้าเชื่อว่า

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ พร้อมวิธีก�รตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

ก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12  กลุ่มบริษัทบันทึกท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์

การพิจารณาการด้อยค่าของอาคาร เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ได้รบัการพิจารณาเป็นความเส่ียงท่ีส�าคัญ เน่ืองจากเก่ียวข้องกับการใช้ดลุยพินจิ 

ทีส่�าคญัของผูบ้รหิารในการพิจารณาว่ามข้ีอบ่งชีใ้นการด้อยค่าหรอืไม่และมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื ซึง่ดลุยพินจิดงักล่าวรวมถึงประมาณการ 

และข้อสมมติที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนที่เก่ียวกับการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตพร้อมกับอัตราการเติบโต 

ที่คาดการณ์ไว้ อัตราคิดลดที่ใช้ส�าหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการด้อยค่าของ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย

• ท�าความเข้าใจวิธีการประเมินการด้อยค่าท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์หรือไม่

• ทดสอบข้อสมมตฐิานทีส่�าคญัทีส่นับสนุนการประมาณการกระแสเงนิสดท่ีจะได้รบัในอนาคตคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัของผูบ้รหิาร 

โดยอ้างองิถึงผลการด�าเนนิงานท่ีผ่านมา การวิเคราะห์แนวโน้มในอดตี พิจารณาความแม่นย�าของประมาณการกระแสเงินสดใน

อดีตกับผลการด�าเนินงานจริง และทดสอบความถูกต้องของการค�านวณการด้อยค่า

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยที่เกี่ยวกับข้อสมมติฐานท่ีส�าคัญในการทดสอบการด้อยค่าในงบการเงิน

ค่�คว�มนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 และข้อ 14 ค่าความนิยม ความสมัพันธ์กับลกูค้า และสตูรการผลติ เป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ท่ีมอีายุ

การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ดงันัน้การประเมนิด้อยค่าของรายการดงักล่าว จงึถือเป็นประมาณการทางบญัชทีีส่�าคญัท่ีฝ่ายบรหิารต้อง

ใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากหน่วย

สินทรัพย์นั้น รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลด และอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งท�าให้เกิดความเสี่ยงเก่ียวกับมูลค่าค่าความนิยม และ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ข้าพเจ้าได้ประเมนิความเหมาะสมของการก�าหนดหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสด และข้อสมมฐิานต่างๆ ทางการเงนิทีใ่ช้ในการวดัมลูค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืนที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดย

• ท�าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะของการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่

• ทดสอบสมมตฐิานทีส่�าคญัท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงนิสดท่ีคาดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสนิทรพัย์ท่ีจดัท�าโดยฝ่ายบรหิาร

ของกลุ่มบริษัท โดยการเปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลของกลุ่มบริษัท สอบทานความแม่นย�าของประมาณการ 

กระแสเงินสดในอดีต กับผลการด�าเนินงานทีเ่กิดขึน้จรอิง และพิจารณาความเหมาะสมของอตัราคดิลดท่ีฝ่ายบรหิารเลอืกใช้ ตลอด

จนทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว

• สอบทาน และประเมนิความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการประเมนิด้อยค่าของค่าความนิยม และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
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ข้อมูลอื่น

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชท่ีีอยู่ในรายงานประจ�าปีนัน้ ซึง่คาดว่าจะถูกเตรยีมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่มัน่ต่อข้อมลูอืน่

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่มี

ความขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักับงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการหรอืกับความรูท่ี้ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏ

ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า

จะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ผูบ้รหิารมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงนิรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการ

ด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งทีเ่ก่ียวกับการด�าเนนิงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อ

เนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
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คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 

ผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคือความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

• ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชข้ีาพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพี

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง

เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชท่ีีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่

พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก

การทุจรติอาจเก่ียวกับการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรง

ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าโดยผู้บริหาร

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัย

ส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน

ที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง

ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่

ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษัท เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผน

ไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญ ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้

สือ่สารกับผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดแูลเก่ียวกับความสมัพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพิจารณา

ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชี 

เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่

ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทาง

ลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

 (นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์)

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5599

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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ความเหน็ 
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ

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

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 

( นำงสำวสมจินตนำ  พลหิรัญรัตน์ ) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน  5599 
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์หมนุเวียน (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 18,876,674.78 25,432,413.93 140,810,514.01 13,683,129.21 20,246,516.91
          เงินลงทนุชัว่คราว 6 1,878,809.77 2,305,640.99 0.00 0.00 0.00
          ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 7 415,370,586.74 366,397,227.31 274,843,025.06 302,862,731.85 251,024,085.81
          เงินจ่ายลว่งหน้าคา่จ้างและซือ้สินค้า 1,093,758.22 939,214.40 939,214.40 1,093,758.22 939,214.40
          เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 28 18,667,000.00 18,000,000.00 0.00 173,500,000.00 217,500,000.00
          สินค้าคงเหลือ 8 244,957,465.20 216,068,227.87 229,869,659.82 199,935,267.18 162,260,004.40

         รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 700,844,294.71 629,142,724.50 646,462,413.29 691,074,886.46 651,969,821.52
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
          เงินลงทนุในบริษัทร่วม 9 193,381,412.94 235,403,399.24 247,317,393.95 111,051,487.00 111,051,487.00
          เงินลงทนุในบริษัทย่อย 10 0.00 0.00 0.00 456,477,259.89 331,477,259.89
          เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 11 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00
          ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 12 1,801,767,304.97 1,664,392,418.36 1,424,454,079.47 900,243,472.02 951,802,488.19
          คา่ความนิยม 13 240,804,794.21 240,804,794.21 240,804,794.21 0.00 0.00
          สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 14 113,308,080.80 125,192,550.50 137,077,020.20 0.00 0.00
          สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 15 26,991,459.30 36,269,649.23 19,443,631.70 20,773,438.81 35,954,381.25
          เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้สินทรัพย์ถาวร 1,577,140.28 1,053,678.75 7,316,466.00 0.00 993,678.75
          สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 36,240,090.88 8,304,685.56 4,582,007.26 2,555,681.82 4,556,007.97

         รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 2,434,070,283.38 2,331,421,175.85 2,080,995,392.79 1,491,101,339.54 1,435,835,303.05
รวมสินทรัพย์ 3,134,914,578.09 2,960,563,900.35 2,727,457,806.08 2,182,176,226.00 2,087,805,124.57

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์
งบการเงินรวม (บาท)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
หนีส้ินหมนุเวียน (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
         เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
              จากสถาบนัการเงิน 16 164,970,463.70 61,373,804.31 462,467,163.10 125,188,278.98 61,367,811.12
         เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 17 296,055,591.83 223,252,272.56 188,589,499.34 182,554,500.29 141,590,601.70
         สว่นของหนีส้ินระยะยาวทีถ่ึงก าหนด
              ช าระภายในหนึง่ปี 18 147,635,102.15 225,589,349.17 198,894,720.67 37,032,916.55 136,048,607.22
         เงินกู้ยืมระยะสัน้ 28 90,400,000.00 81,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00
         ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 957,273.98 7,833,137.79 6,701,087.15 0.00 0.00

         รวมหนีส้ินหมนุเวียน 700,018,431.66 599,048,563.83 916,652,470.26 344,775,695.82 339,007,020.04
หนีส้ินไม่หมนุเวียน
         เงินกู้ยืมระยะยาว 19 425,794,162.46 410,133,202.43 533,366,579.69 45,266,875.00 79,498,376.54
         หุ้นกู้ 20 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 500,000,000.00
         หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 21 60,269,522.62 78,345,382.22 86,341,358.77 6,727,685.40 3,675,816.59
         หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 15 45,585,422.63 35,584,779.13 28,962,962.16 33,108,015.55 23,738,288.05
         ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ
              ผลประโยชน์พนักงาน 22 17,382,403.50 13,744,797.50 11,456,777.50 15,628,261.50 11,813,406.50
         ประมาณการหนีส้ินส าหรับการรือ้ถอน 53,290,710.60 53,290,710.60 32,501,583.18 49,886,973.25 49,886,973.25
         หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 23,761,863.58 23,747,387.92 14,448,078.48 13,948,779.46 13,934,303.80

         รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 1,126,084,085.39 1,114,846,259.80 707,077,339.78 664,566,590.16 682,547,164.73
         รวมหนีส้ิน 1,826,102,517.05 1,713,894,823.63 1,623,729,810.04 1,009,342,285.98 1,021,554,184.77

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

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

- 2 -
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
หนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม (บาท)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สว่นของผู้ถือหุ้น (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
         ทนุเรือนหุ้น
              ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 867,885,301 หุ้น 
      มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 23 433,942,650.50 433,942,650.50 433,942,650.50 433,942,650.50
หุ้นสามญั 746,347,402 หุ้น 
      มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 373,173,701.00

              ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว
หุ้นสามญั 667,605,301 หุ้น 
      หุ้นละ 0.50 บาท 23 333,802,650.50 333,802,650.50 333,802,650.50 333,802,650.50
หุ้นสามญั 631,874,101 หุ้น 
      หุ้นละ 0.50 บาท 315,937,050.50

              สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 587,165,357.66 587,165,357.66 406,526,272.31 587,165,357.66 587,165,357.66
         ก าไรสะสม 
              จดัสรรแล้ว-ทนุส ารองตามกฎหมาย 24 36,292,756.15 29,238,544.19 28,897,077.03 36,292,756.15 29,238,544.19
              ยงัไม่ได้จดัสรร 315,156,407.36 254,967,783.00 303,961,374.25 215,573,175.71 116,044,387.45

         รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 1,272,417,171.67 1,205,174,335.35 1,055,321,774.09 1,172,833,940.02 1,066,250,939.80
         สว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 36,394,889.37 41,494,741.37 48,406,221.95 0.00 0.00

         รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 1,308,812,061.04 1,246,669,076.72 1,103,727,996.04 1,172,833,940.02 1,066,250,939.80
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุ้น 3,134,914,578.09 2,960,563,900.35 2,727,457,806.08 2,182,176,226.00 2,087,805,124.57

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

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

หนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุ้น (ตอ่)

- 3 -
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,626,866,304.46 1,324,551,035.86 1,248,300,708.71 955,722,160.25
ต้นทนุขายและการให้บริการ (1,273,015,961.67) (1,038,363,562.36) (981,028,480.81) (794,358,901.34)
ก าไรขัน้ต้น 353,850,342.79 286,187,473.50 267,272,227.90 161,363,258.91
รายได้อ่ืน
       รายได้เงินปันผล 0.00 0.00 45,011,743.40 45,011,743.40
       อ่ืนๆ 29,724,308.56 25,372,261.41 33,769,751.64 30,748,349.08
ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย (64,116,193.73) (71,782,771.21) (38,556,713.78) (48,298,561.05)
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (136,280,081.18) (185,598,186.85) (102,061,675.75) (148,312,961.31)
ต้นทนุทางการเงิน (66,173,431.00) (68,182,583.54) (39,520,168.20) (42,661,222.89)
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,531,232.50 31,185,966.29 0.00 0.00
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 119,536,177.94 17,182,159.60 165,915,165.21 (2,149,393.86)
(คา่ใช้จา่ย)รายได้ภาษีเงินได้ 26 (24,368,376.57) (4,625,137.48) (24,830,925.94) 8,978,737.08
ก าไรส าหรับปี 95,167,801.37 12,557,022.12 141,084,239.27 6,829,343.22
ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภทใหม่
     ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
          ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่ใหม่ของ
               ผลประโยชน์พนกังานทีก่ าหนดไว้ 160,750.60 407,258.40 (1,401,280.00) 495,276.00
          ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภทใหม่
               ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 69,547.40 (99,055.20) 280,256.00 (99,055.20)
ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปี - สทุธิจากภาษี 230,298.00 308,203.20 (1,121,024.00) 396,220.80
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 95,398,099.37 12,865,225.32 139,963,215.27 7,225,564.02

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

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

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

การแบง่ปันก าไร
             สว่นทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 100,392,753.37 17,800,102.81 141,084,239.27 6,829,343.22
             สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (5,224,952.00) (5,243,080.69) 0.00 0.00

95,167,801.37 12,557,022.12 141,084,239.27 6,829,343.22

การแบง่ปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
             สว่นทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 100,623,051.37 18,108,306.01 139,963,215.27 7,225,564.02
             สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (5,224,952.00) (5,243,080.69) 0.00 0.00

95,398,099.37 12,865,225.32 139,963,215.27 7,225,564.02

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 27 0.15 0.03 0.21 0.01

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

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

- 2 -
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ตอ่)
ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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(หนว่ย : บาท)

ทนุที่ออกและ สว่นเกิน ก าไร(ขาดทนุ)สะสม รวมสว่น สว่นได้เสยี รวมสว่นของ

ช าระแล้ว มลูคา่หุ้น จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ที่เป็นของ ที่ไม่มี ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ทนุส ารองตามกฎหมาย บริษัทใหญ่ อ านาจควบคมุ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 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

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 38 0.00 0.00 0.00 (19,524,923.33) (19,524,923.33) (195.25) (19,525,118.58)

ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 333,802,650.50 587,165,357.66 29,238,544.19 254,967,783.00 1,205,174,335.35 41,494,741.37 1,246,669,076.72

การเปลีย่นแปลงในสว่นของผู้ถือหุ้น

        เพ่ิมทนุหุ้นสามญั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,100.00 125,100.00

        เงินปันผล 25 0.00 0.00 0.00 (33,380,215.05) (33,380,215.05) 0.00 (33,380,215.05)

        ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 100,623,051.37 100,623,051.37 (5,224,952.00) 95,398,099.37

        ทนุส ารองตามกฎหมาย 24 0.00 0.00 7,054,211.96 (7,054,211.96) 0.00 0.00 0.00

รวมการเปลีย่นแปลงในสว่นของผู้ถือหุ้น 0.00 0.00 7,054,211.96 60,188,624.36 67,242,836.32 (5,099,852.00) 62,142,984.32

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 333,802,650.50 587,165,357.66 36,292,756.15 315,156,407.36 1,272,417,171.67 36,394,889.37 1,308,812,061.04

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 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

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 38 0.00 0.00 0.00 (7,683,075.00) (7,683,075.00) (76.83) (7,683,151.83)

ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 315,937,050.50 406,526,272.31 28,897,077.03 303,961,374.25 1,055,321,774.09 48,406,221.95 1,103,727,996.04

การเปลีย่นแปลงในสว่นของผู้ถือหุ้น

        จ่ายช าระคา่หุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,668,399.89) (1,668,399.89)

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

        เงินปันผล 25 0.00 0.00 0.00 (66,760,430.10) (66,760,430.10) 0.00 (66,760,430.10)

        ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 18,108,306.01 18,108,306.01 (5,243,080.69) 12,865,225.32

        ทนุส ารองตามกฎหมาย 24 0.00 0.00 341,467.16 (341,467.16) 0.00 0.00 0.00

รวมการเปลีย่นแปลงในสว่นของผู้ถือหุ้น 17,865,600.00 180,639,085.35 341,467.16 (48,993,591.25) 149,852,561.26 (6,911,480.58) 142,941,080.68

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 333,802,650.50 587,165,357.66 29,238,544.19 254,967,783.00 1,205,174,335.35 41,494,741.37 1,246,669,076.72

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

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

งบการเงินรวม
สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น
ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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(หน่วย : บาท)

ทนุที่ออก สว่นเกิน รวมสว่นของ
และช าระแล้ว มลูคา่หุ้น จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ผู้ ถือหุ้น

หมายเหตุ ทนุส ารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 333,802,650.50 587,165,357.66 29,238,544.19 116,044,387.45 1,066,250,939.80
การเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น
        เงินปันผล 25 0.00 0.00 0.00 (33,380,215.05) (33,380,215.05)

        ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 139,963,215.27 139,963,215.27
        ทนุส ารองตามกฎหมาย 24 0.00 0.00 7,054,211.96 (7,054,211.96) 0.00
รวมการเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น 0.00 0.00 7,054,211.96 99,528,788.26 106,583,000.22
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 333,802,650.50 587,165,357.66 36,292,756.15 215,573,175.71 1,172,833,940.02

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 315,937,050.50 406,526,272.31 28,897,077.03 175,920,720.69 927,281,120.53
การเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น
        ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 17,865,600.00 180,639,085.35 0.00 0.00 198,504,685.35
        เงินปันผล 25 0.00 0.00 0.00 (66,760,430.10) (66,760,430.10)

        ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 7,225,564.02 7,225,564.02
        ทนุส ารองตามกฎหมาย 24 0.00 0.00 341,467.16 (341,467.16) 0.00
รวมการเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น 17,865,600.00 180,639,085.35 341,467.16 (59,876,333.24) 138,969,819.27
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 333,802,650.50 587,165,357.66 29,238,544.19 116,044,387.45 1,066,250,939.80

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น  (ตอ่)

ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
   ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 119,536,177.94 17,182,159.60 165,915,165.21 (2,149,393.86)
      รายการปรับปรุง
          คา่เสือ่มราคา 98,720,584.29 94,129,061.68 68,405,465.66 66,142,307.69
          คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 11,884,469.70 11,884,469.70 0.00 0.00
          ขาดทนุ/(โอนกลบัคา่เผ่ือ)จากการ
                    ลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 297,031.16 1,097,832.59 (136,286.11) 1,097,832.59
          หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 548,883.97 2,427,275.66 512,387.97 2,427,275.66
          หนีส้งสยัจะสญูกลบัรายการ (71,317.60) 0.00 (71,317.60) 0.00
          (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกิดขึน้ (115,321.29) 166,282.00 (26,316.52) 56,047.14
          ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 0.00 37,852,677.03 0.00 37,852,677.03
          ก าไรจากการเปลีย่นแปลงเงินลงทนุ (22,461.18) (169,323.15) 0.00 (163,682.16)
          สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (2,531,232.50) (31,185,966.29) 0.00 0.00
          ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร (805,459.48) (1,964,102.42) (917,497.66) (38,284.49)
          ขาดทนุจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร 1,094,041.05 0.00 712,769.27 0.00
          รายได้เงินอดุหนนุรอการรับรู้ตดับญัชี (830,218.32) (795,171.58) (830,218.32) (795,171.58)
          สินทรัพย์อ่ืนตดัจ าหน่าย 7,958,074.51 5,056,819.96 6,302,572.37 3,657,615.69
          ผลประโยชน์พนกังาน 3,279,634.00 2,357,511.04 2,025,214.00 1,254,956.00
          รายได้เงินปันผล 0.00 0.00 (45,011,743.40) (45,011,743.40)
          คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้จา่ย 71,234,460.00 73,070,100.55 37,755,101.41 41,127,927.43

310,177,346.25 211,109,626.37 234,635,296.28 105,458,363.74
     การเปลีย่นแปลงในสว่นประกอบของ
         สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง 
         ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน (76,078,000.48) (83,408,854.09) (56,805,404.80) (92,391,001.21)
         เงินจา่ยลว่งหน้าคา่จ้างและซือ้สินค้า (154,543.82) 0.00 (154,543.82) 0.00
         สินค้าคงเหลือ (29,186,268.49) 12,703,599.36 (37,538,976.67) (3,973,838.03)
         สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน (26,657,146.93) (4,336,155.65) 1,825,496.33 (2,774,593.34)
      การเปลีย่นแปลงในสว่นประกอบของ
         หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง) 
         เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 51,879,096.80 49,801,064.27 41,738,586.75 61,373,815.03
         จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (29,960.00) 0.00 (29,960.00) 0.00
         หนีส้ินไม่หมนุเวยีนอ่ืน 844,693.98 10,094,481.02 844,693.98 5,888,873.54

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
ลงช่ือ …………………………………. ..…………………………………...………….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

      เงินสดรับ(จา่ย)จากการด าเนินงาน 230,795,217.31 195,963,761.28 184,515,188.05 73,581,619.73
      เงินสดจา่ยดอกเบีย้จา่ย (64,071,405.30) (61,039,198.59) (37,336,779.70) (34,705,612.43)
      เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (12,755,640.76) (13,804,475.92) (756,358.88) (672,607.60)
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 153,968,171.25 121,120,086.77 146,422,049.47 38,203,399.70

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
          เงินสดรับ(จา่ย)เงินลงทนุชัว่คราว 449,292.40 (2,136,317.84) 0.00 163,682.16
          เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 2,400,000.00 53,000,000.00 46,450,000.00 169,000,000.00
          เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ (3,067,000.00) (71,000,000.00) (81,200,000.00) (321,500,000.00)
          เงินสดจา่ยสทุธิเพ่ือซือ้บริษัทยอ่ย 0.00 (1,668,399.89) 0.00 0.00
          เงินสดจา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 0.00 0.00 (46,250,000.00) (26,668,399.89)
          เงินสดจา่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.00 (1,999,800.00) 0.00 0.00
          เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 45,011,743.40 45,011,743.40 45,011,743.40 45,011,743.40
          เงินสดจา่ยเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 0.00 (20,000,000.00) 0.00 0.00
          เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 22,643,893.87 3,975,452.42 2,009,345.80 683,762.99
          เงินสดจา่ยซือ้สินทรัพย์ถาวร (219,840,085.28) (379,377,819.56) (12,338,903.17) (95,678,787.26)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (152,402,155.61) (374,195,141.47) (46,317,813.97) (228,987,998.60)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

          เงินสดรับ(จา่ย)จากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 103,825,947.55 (401,093,358.79) 64,049,756.02 (401,099,351.98)

          เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ 9,000,000.00 21,000,000.00 0.00 0.00
          เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 140,000,000.00 0.00 0.00 0.00
          เงินสดจา่ยจากเงินกู้ยืมระยะยาว (122,994,594.28) (118,622,678.71) (52,896,000.00) (52,896,000.00)
          เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 0.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00
          เงินสดรับจากการท าสญัญาเชา่การเงิน 0.00 93,500,000.00 0.00 0.00
          เงินสดจา่ยหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (103,963,800.24) (88,946,705.47) (83,706,971.40) (80,081,766.17)
          เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั 0.00 198,504,685.35 0.00 198,504,685.35
เงินสดรับจากสว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 125,100.00 0.00 0.00 0.00
เงินสดจา่ยเงินปันผล (33,380,215.05) (66,760,430.10) (33,380,215.05) (66,760,430.10)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (7,387,562.02) 137,581,512.28 (105,933,430.43) 97,667,137.10
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

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

- 2 -
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ตอ่)
ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
          ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (734,192.77) 115,442.34 (734,192.77) 115,442.34

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) (6,555,739.15) (115,378,100.08) (6,563,387.70) (93,002,019.46)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 25,432,413.93 140,810,514.01 20,246,516.91 113,248,536.37
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 5 18,876,674.78 25,432,413.93 13,683,129.21 20,246,516.91

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

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

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

- 3 -
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

1.  ข้อมลูทัว่ไป
     1.1  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  เม่ือวนัที ่1 เมษายน 2528  และเม่ือวนัที ่22 เมษายน 2553  บริษัทฯ ได้จดทะเบียน
            แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัที ่11 ตลุาคม 2553
     1.2  บริษัทฯ  ได้เปลี่ยนช่ือใหม่เป็น  "บริษัท  ยเูอซี  โกลบอล  จ ากดั  (มหาชน)"  บริษัทฯ  ได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทกบั
            กระทรวงพาณิชย์แล้ว  เม่ือวนัที ่ 18 เมษายน  2557
     1.3  บริษัทฯ   มีสถานประกอบการตัง้อยู่เลขที ่ 1   อาคารทีพี  แอนด์  ที   ชัน้   19   ซอยวิภาวดีรังสิต  19   ถนนวิภาวดีรังสิต
            แขวงจตจุกัร  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  และมีสาขาซึ่งประกอบด้วย
              สาขาที ่1   ใช้เป็นคลงัเก็บสินค้า  ตัง้อยู่เลขที ่ 999   หมูท่ี ่ 4  ซอยเทศบาลบางป ู 99  (เสริมมิตร)  ถนนสขุมุวิท 

                  ต าบลบางปใูหม่ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ
สาขาที ่2   ใช้เป็นส านักงานขายและประสานงาน ตัง้อยู่เลขที ่188/76 ถนนสขุมุวิท ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมือง
                  ระยอง จงัหวดัระยอง
สาขาที ่3   ใช้เป็นคลงัเก็บสินค้า  ตัง้อยู่เลขที ่ 613/13  หมูท่ี ่ 2  ถนนสงขลา-จะนะ  ต าบลพะวง  อ าเภอเมืองสงขลา 
                  จงัหวดัสงขลา จดยกเลิกสาขาเม่ือวนัที ่26 ธันวาคม 2560
สาขาที ่4   ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ตัง้อยู่เลขที ่ 150 หมูท่ี ่2  ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่
สาขาที ่5   ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ตัง้อยู่เลขที ่1/1 หมูท่ี ่8  ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั
สาขาที ่6   ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ตัง้อยู่เลขที ่150/1 หมูท่ี ่2  ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่

     1.4  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ดงันี ้
            1.4.1  บริษัทฯ   ประกอบธุรกิจน าเข้าและจ าหน่ายสารเคมีและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ     เชน่   อตุสาหกรรม
                      ส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ  โรงกลัน่น า้มนั  โรงปิโตรเคมี   โรงงานผลิตน า้มนัหลอ่ลื่น   โรงงานโพลิเมอร์และ
                      พลาสติก  โรงงานอตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์  โรงไฟฟา้และระบบสาธารณปูโภค 
            1.4.2  ให้บริการเป็นทีป่รึกษาและให้ค าแนะน าด้านการตลาด   ส าหรับสินค้าและบริการตา่ง ๆ   รวมทัง้การศกึษาความ
                      เหมาะสม   ความเป็นไปได้ของงานหรือโครงการทีเ่ก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมพลงังาน    โรงกลัน่น า้มนัปิโตรเคมี
                     โรงไฟฟา้และสาธารณปูโภคตา่ง ๆ
            1.4.3  ผลิตและจ าหน่ายก๊าซชีวภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟา้ การขนสง่คมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป 
            1.4.4  รับเหมาก่อสร้างเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ เชน่ อตุสาหกรรมส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
                     โรงกลัน่น า้มนั   โรงปิโตรเคมี   โรงงานผลิตน า้มนัหลอ่ลื่น   โรงงานโพลีเมอร์และพลาสติก   โรงงานอตุสาหกรรม
                     เคมีภณัฑ์   โรงไฟฟา้และระบบสาธารณปูโภค 
            1.4.5  ผลิตและจ าหน่ายก๊าซ  ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม  เชน่ ก๊าซธรรมชาติอดั, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหงุต้ม) ก๊าซโซลีน
                     ธรรมชาติ  เป็นต้น

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

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560
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2.  เกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน
      2.1  เกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน

   งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีทีป่ระกาศใช้โดย
              สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
             และตลาดหลกัทรัพย์ ลงวนัที ่22 มกราคม 2544 เร่ืองการจดัท าและสง่งบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและ
             ผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการน าเสนองบการเงินไม่แตกตา่งอยา่งมีสาระส าคญั
             จากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัที ่11 ตลุาคม 2559 เร่ืองก าหนดรายการยอ่ทีต้่องมีในงบการเงิน (ฉบบัที ่2) 
             พ.ศ. 2559

   งบการเงินของบริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยจดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมในการวดัมลูคา่ขององค์ประกอบของ
            รายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการทีเ่ปิดเผยไว้ในนโยบายการบญัชีทีเ่ก่ียวข้อง
            การวดัมลูคา่ยตุิธรรม

   นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยหลายข้อก าหนดให้มีการวดัมลูคา่ยตุิธรรมทัง้
            สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินและไม่ใชท่างการเงิน 

   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคมุเก่ียวกบัการวดัมลูคา่ยตุิธรรม กรอบแนวคิดนีร้วมถึง
            กลุ่มผู้ประเมินมลูคา่    ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอ่การวดัมลูคา่ยตุิธรรมทีมี่นัยส าคญั  รวมถึงการวดัมลูคา่ยตุิธรรม
            ระดบั 3  และรายงานโดยตรงตอ่ผู้บริหารสงูสดุทางด้านการเงิน 

   ผู้ประเมินมลูคา่มีการทบทวนข้อมลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้  และปรับปรุงการวดัมลูคา่ทีมี่นัยส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ
            หากมีการใช้ข้อมลูจากบุคคลทีส่ามเพ่ือวดัมลูคา่ยตุิธรรม  เชน่ ราคาจากนายหน้า หรือการตัง้ราคา  ผู้ประเมินได้ประเมิน
            หลกัฐานทีไ่ด้มาจากบุคคลทีส่ามทีส่นับสนนุข้อสรุปเก่ียวกบัการวดัมลูคา่    รวมถึงการจดัระดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมวา่
            เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

   เม่ือวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ิน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ใช้ข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้ให้มากทีส่ดุ
            เท่าทีจ่ะท าได้ มลูคา่ยตุิธรรมเหลา่นีถ้กูจดัประเภทในแตล่ะล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมตามข้อมลูทีใ่ช้ในการประเมินมลูคา่
            ดงันี ้

   •   ข้อมลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดทีมี่สภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ิน
              อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน้ ณ วนัทีว่ดัมลูคา่
   •   ข้อมลูระดบั 2  เป็นข้อมลูอ่ืนทีส่งัเกตได้โดยตรง (เชน่ ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เชน่ ราคาทีส่งัเกตได้ ส าหรับ
              สินทรัพย์นัน้หรือหนีส้ินนัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมลูระดบั 1
   •   ข้อมลูระดบั 3  เป็นข้อมลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      2.1  เกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน (ตอ่)
   หากข้อมลูทีน่ ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินถกูจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมที่

            แตกตา่งกนั การวดัมลูคา่ยตุิธรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม
            ของข้อมลูทีอ่ยู่ในระดบัต า่สดุทีมี่นัยส าคญัส าหรับการวดัมลูคา่ยตุิธรรมโดยรวม 

   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กิดการ
            โอนขึน้ 

  2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั
   ในระหวา่งปี  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

            ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559)  รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม่    ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินทีมี่รอบ
            ระยะเวลาบญัชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่ 1  มกราคม  2560   มาถือปฎิบตัิ     มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการ
            ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ  โดยสว่นใหญ่เป็นการ
            ปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์  การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ ใช้มาตรฐาน    การน ามาตรฐานการรายงาน
            ทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ

  2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมี่ผลบงัคบัใช้ในอนาคต
   ในระหวา่งปีปัจจบุนั         สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

            การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินทีมี่รอบระยะเวลา
            บญัชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561    มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือ
            ให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจน
            เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

   ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ    และบริษัทยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบ
            อยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบตัิ

  

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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3.  หลกัเกณฑ์การจดัท างบการเงินรวม

     3.1 งบการเงินรวมของบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริษัทยอ่ย นับตัง้แตว่นัทีบ่ริษัทฯ มีสว่นร่วม

          ในการควบคมุนโยบายการเงินและการด าเนินงานจนถึงวนัทีก่ารควบคมุสิน้สดุลงดงัตอ่ไปนี ้
     

ประเทศ สดัสว่นการลงทนุ (%)
2560 2559

      บริษัทยอ่ย
           บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั ไทย 99.99 99.99 รับจ้างผลิตน า้ประปา  รวมทัง้

จ าหน่ายและติดตัง้วสัดอุปุกรณ์
ทีเ่ก่ียวข้อง 

           บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที ไทย 50.01 50.01 ผลิตและจ าหน่ายก๊าซชีวภาพ 
           เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟา้  

การขนสง่คมนาคมและ
อตุสาหกรรมทัว่ไป

           บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั ไทย 99.99 99.99 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้
และพลงังานทดแทน

           บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ ไทย 50 50 ผลิตและจ าหน่ายเชือ้เพลิง
           จ ากดั (ถือหุ้นโดยบริษัท อดัแท่ง
           ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ 
           จ ากดั ร้อยละ 99.97)

           บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ ไทย 99.98 99.98 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้
           พาวเวอร์ จ ากดั (ถือหุ้นโดย และพลงังานทดแทน
           บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
           ร้อยละ 99.99)

           บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ ไทย 99.99 99.99 ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
            แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั เคมีภณัฑ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม

ทัว่ไป

           บริษัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ ไทย 74.97 0.00 ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้

           จ ากดั (ถือหุ้นโดยบริษัท ยเูอซี และพลงังานทดแทน

           เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั ร้อยละ 74.98)

           

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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     3.2  งบการเงินรวมนีจ้ดัท าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีทีเ่หมือนกนัหรือเหตกุารณ์ทางบญัชีทีค่ล้ายกนั
     3.3  ยอดคงค้างและรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ    กบับริษัทยอ่ย    ยอดก าไรทีค่ิดระหวา่งกนักบัทีย่งัไม่ได้เกิดขึน้ของบริษัทฯ
            กบัสินทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ยได้ตดัออกในงบการเงินรวมแล้ว

4.  สรุปนโยบายการบญัชีทีส่ าคญั  
     4.1  การรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ย
            4.1.1  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ยตามเกณฑ์คงค้าง
            4.1.2  รายได้จากการขายสินค้า บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับรู้รายได้เม่ือมีการสง่มอบและได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
                       ทีเ่ป็นสาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบัผู้ ซือ้แล้ว 
            4.1.3  รายได้จากการให้บริการ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับรู้รายได้เม่ือได้ให้บริการแก่ลกูค้าแล้ว
            4.1.4  รายได้จากการให้บริการ  บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยรับรู้รายได้ตามอตัราสว่นงานทีท่ าเสร็จ  กรณีมีความเป็นไปได้
                       คอ่นข้างแน่ทีต้่นทนุงานทัง้สิน้จะสงูกวา่รายได้คา่งานตามสญัญา บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทนุดงักลา่ว
                       เป็นคา่ใช้จา่ยทนัทีในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   หมายถึง   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ซึ่งถึงก าหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน
     3 เดือนนับจากวนัทีฝ่าก และ ไม่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้
     4.3  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน
            ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน  แสดงในราคาตามสิทธิทีจ่ะได้รับ/ใบแจ้งหนี ้ หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
            บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  โดยพิจารณาจากระยะเวลาจา่ยช าระของลกูหนี ้ และก าหนดคา่เผ่ือหนี ้
     สงสยัจะสญูของลกูหนีจ้ากผลการพิจารณาความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนีแ้ตล่ะราย
     4.4  สินค้าคงเหลือ
            บริษัทฯ    และบริษัทยอ่ยแสดงสินค้าคงเหลือในราคาทนุ   โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน    หรือมลูคา่สทุธิทีจ่ะได้รับแล้วแต่
     ราคาใดจะต า่กวา่
     4.5  เงินลงทนุ
            เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทฯ แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ (ถ้ามี) 
            เงินลงทนุในบริษัทร่วม  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ  (ถ้ามี)
            เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน บริษัทฯ แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ (ถ้ามี)
     4.6  ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์
            บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแสดงราคาทีด่ินด้วยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
            บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยแสดงราคาอาคารและอปุกรณ์ด้วยราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคาสะสมทีเ่ก่ียวข้อง   และคา่เผ่ือการ
     ด้อยคา่ของสินทรัพย์   (ถ้ามี)    ราคาทนุรวมต้นทนุทีป่ระมาณในเบือ้งต้นส าหรับการรือ้ถอน    การขนย้าย    และการบูรณะ
     สถานทีต่ัง้ของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผกูพนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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     4.6  ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ (ตอ่)
            บริษัทฯ    และบริษัทยอ่ยคิดคา่เสื่อมราคาอาคารและอปุกรณ์     โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
     ของสินทรัพย์นัน้  และคิดคา่เสื่อมราคาส าหรับสว่นประกอบแตล่ะสว่นแยกตา่งหากจากกนั  เม่ือสว่นประกอบแตล่ะสว่นนัน้
     มีต้นทนุทีมี่นัยส าคญัเม่ือเทียบกบัต้นทนุทัง้หมดของสินทรัพย์นัน้   นอกจากนีย้งัก าหนดให้ต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
     ของมลูคา่คงเหลือ   และวิธีการคิดคา่เสื่อมราคาอยา่งน้อยทีส่ดุทกุสิน้รอบบญัชี 
            อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 

จ านวนปี
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 5 - 20
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 - 20
เคร่ืองใช้ส านักงาน 2 และ 5
เคร่ืองตกแตง่ส านักงาน 5
ยานพาหนะ 5
ไม่คิดคา่เสื่อมราคาทีด่ินและสินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง

     4.7  สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน
            4.7.1  บริษัทยอ่ยแสดงสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหน่ายสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
            4.7.2  บริษัทยอ่ย ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน โดยวิธีเส้นตรง ดงันี ้

จ านวนปี
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 6, 11, 16
สตูรการผลิต 6

     4.8  การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 
            บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยได้สอบทานการด้อยคา่ของสินทรัพย์    เม่ือมีข้อบ่งชีว้า่ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
     และบริษัทยอ่ย  สงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคืน   (ราคาขายสทุธิของสินทรัพย์นัน้  ๆ  ตามปกติธุรกิจ  หรือมลูคา่จากการใช้
     แล้วแตอ่ยา่งใดจะสงูกวา่)   โดยทีก่ารสอบทานจะพิจารณาแตล่ะรายการ  หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงินสด
     แล้วแตก่รณี ในกรณีทีร่าคาตามบญัชีของสินทรัพย์สงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคืน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทนุ
     จากการด้อยคา่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ          และจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ก็ตอ่เม่ือมีข้อบ่งชีว้า่การ
     ด้อยคา่ดงักลา่วไม่มีอยู่อีกตอ่ไป หรือยงัคงมีอยู่แตเ่ป็นไปในทางทีล่ดลง
     4.9  รายการบญัชีทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศ
            บริษัทฯ    และบริษัทยอ่ยบนัทึกรายการสินทรัพย์และหนีส้ินทีมี่คา่เป็นเงินตราตา่งประเทศเป็นเงินบาท   โดยใช้อตัรา
     แลกเปลี่ยน ณ วนัทีเ่กิดรายการ  ยอดคงเหลือของบญัชีทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคา่
     เป็นเงินบาทด้วยอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้ 
            ก าไรขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยน บนัทึกเป็นรายได้หรือคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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     4.10  เคร่ืองมือทางการเงิน
            เคร่ืองมือทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชัว่คราว 
     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  เจ้าหนี ้
     การค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสัน้ เงินกู้ยืมระยะยาว และหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน  นโยบายและเกณฑ์การ
     รับรู้และการวดัมลูคา่ส าหรับรายการดงักลา่ว ได้มีการเปิดเผยตามแตล่ะหวัข้อทีเ่ก่ียวข้อง
     4.11  สญัญาเชา่ระยะยาว
             4.11.1  สญัญาเชา่การเงิน
                        บริษัทฯ    และบริษัทยอ่ยบนัทึกยานพาหนะตามสญัญาเชา่ซือ้ / สญัญาเชา่เป็นสินทรัพย์และหนีส้ินด้วยราคา
             ยตุิธรรมของสินทรัพย์ทีเ่ชา่   หรือมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจา่ยตามสญัญาเชา่  สว่นดอกเบีย้จา่ย
             ทีเ่กิดขึน้จะบนัทึกตามระยะเวลาของสญัญาเชา่
             4.11.2  สญัญาเชา่ด าเนินงาน
                        บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยบนัทึกสญัญาเชา่ทีด่ินระยะยาวทีต้่องจา่ยตลอดอายสุญัญาภายใต้สญัญาด าเนินงาน
             เป็นคา่เชา่จา่ยในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จตัง้แตว่นัทีเ่ร่ิมสญัญา โดยตดัจา่ยในอตัราเส้นตรง
     4.12  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และ ผลประโยชน์พนักงาน 
             4.12.1  กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนักงาน
                        บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยจดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  ซึ่งเป็นลกัษณะของแผนการจา่ยสมทบตามทีไ่ด้ก าหนด
             การจา่ยสมทบไว้แล้ว    สินทรัพย์ของกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ย 
             และได้รับการบริหารโดยผู้จดัการกองทนุภายนอก กองทนุส ารองเลีย้งชีพดงักลา่วได้รับเงินสะสมเข้ากองทนุจากพนักงาน
             และเงินสมทบจากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เงินจา่ยสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ บนัทึกเป็นคา่ใช้จา่ยในงบก าไรขาดทนุ
             เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่กิดรายการนัน้  
             4.12.2  ผลประโยชน์พนักงาน
                        บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลงัการเลิกจ้าง    เพ่ือจา่ยให้แก่พนักงานเป็นไปตาม
             กฎหมายแรงงานไทย   มลูคา่ปัจจบุนัของหนีส้ินผลประโยชน์พนักงานได้ถกูรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน   โดย
             ใช้วิธีคิดลดแตล่ะหน่วยทีป่ระมาณการไว้  (Projected  Unit  Credit  Method)    ซึ่งค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั
             ทีไ่ด้รับอนญุาต โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็นประมาณ
             การจากมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะต้องจา่ยในอนาคต           และค านวณคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบีย้ของ
             พนัธบตัรรัฐบาลทีมี่ก าหนดเวลาใกล้เคียงกบัระยะเวลาของหนีส้ินดงักลา่ว โดยประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะต้อง
             จา่ยในอนาคตนัน้ประมาณการจากเงินเดือนพนักงานอตัราการลาออก  อายงุาน  และปัจจยัอ่ืน ก าไรหรือขาดทนุจากการ
             เปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่กิดรายการนัน้  สว่น
             คา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบัผลประโยชน์พนักงานจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ   เพ่ือกระจายต้นทนุดงักลา่วตลอดระยะเวลา
             ของการจ้างงาน

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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     4.10  เคร่ืองมือทางการเงิน
            เคร่ืองมือทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชัว่คราว 
     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  เจ้าหนี ้
     การค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสัน้ เงินกู้ยืมระยะยาว และหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน  นโยบายและเกณฑ์การ
     รับรู้และการวดัมลูคา่ส าหรับรายการดงักลา่ว ได้มีการเปิดเผยตามแตล่ะหวัข้อทีเ่ก่ียวข้อง
     4.11  สญัญาเชา่ระยะยาว
             4.11.1  สญัญาเชา่การเงิน
                        บริษัทฯ    และบริษัทยอ่ยบนัทึกยานพาหนะตามสญัญาเชา่ซือ้ / สญัญาเชา่เป็นสินทรัพย์และหนีส้ินด้วยราคา
             ยตุิธรรมของสินทรัพย์ทีเ่ชา่   หรือมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจา่ยตามสญัญาเชา่  สว่นดอกเบีย้จา่ย
             ทีเ่กิดขึน้จะบนัทึกตามระยะเวลาของสญัญาเชา่
             4.11.2  สญัญาเชา่ด าเนินงาน
                        บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยบนัทึกสญัญาเชา่ทีด่ินระยะยาวทีต้่องจา่ยตลอดอายสุญัญาภายใต้สญัญาด าเนินงาน
             เป็นคา่เชา่จา่ยในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จตัง้แตว่นัทีเ่ร่ิมสญัญา โดยตดัจา่ยในอตัราเส้นตรง
     4.12  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และ ผลประโยชน์พนักงาน 
             4.12.1  กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนักงาน
                        บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยจดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  ซึ่งเป็นลกัษณะของแผนการจา่ยสมทบตามทีไ่ด้ก าหนด
             การจา่ยสมทบไว้แล้ว    สินทรัพย์ของกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ย 
             และได้รับการบริหารโดยผู้จดัการกองทนุภายนอก กองทนุส ารองเลีย้งชีพดงักลา่วได้รับเงินสะสมเข้ากองทนุจากพนักงาน
             และเงินสมทบจากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เงินจา่ยสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ บนัทึกเป็นคา่ใช้จา่ยในงบก าไรขาดทนุ
             เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่กิดรายการนัน้  
             4.12.2  ผลประโยชน์พนักงาน
                        บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลงัการเลิกจ้าง    เพ่ือจา่ยให้แก่พนักงานเป็นไปตาม
             กฎหมายแรงงานไทย   มลูคา่ปัจจบุนัของหนีส้ินผลประโยชน์พนักงานได้ถกูรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน   โดย
             ใช้วิธีคิดลดแตล่ะหน่วยทีป่ระมาณการไว้  (Projected  Unit  Credit  Method)    ซึ่งค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั
             ทีไ่ด้รับอนญุาต โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็นประมาณ
             การจากมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะต้องจา่ยในอนาคต           และค านวณคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบีย้ของ
             พนัธบตัรรัฐบาลทีมี่ก าหนดเวลาใกล้เคียงกบัระยะเวลาของหนีส้ินดงักลา่ว โดยประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะต้อง
             จา่ยในอนาคตนัน้ประมาณการจากเงินเดือนพนักงานอตัราการลาออก  อายงุาน  และปัจจยัอ่ืน ก าไรหรือขาดทนุจากการ
             เปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่กิดรายการนัน้  สว่น
             คา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบัผลประโยชน์พนักงานจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ   เพ่ือกระจายต้นทนุดงักลา่วตลอดระยะเวลา
             ของการจ้างงาน

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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     4.13  ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
4.13.1  คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับงวด   ประกอบด้วย   ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  ภาษี

เงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ เว้นแตใ่นสว่นทีเ่ก่ียวกบัรายการ
ทีเ่ก่ียวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการทีรั่บรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน
  1)  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั ได้แก่ ภาษีทีค่าดวา่จะจา่ยช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทนุ

ส าหรับงวดทีต้่องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีทีป่ระกาศใช้หรือทีค่าดวา่มีผลบงัคบัใช้  ณ วนัทีร่ายงาน ตลอดจน
การปรับปรุงทางภาษีทีเ่ก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ

  2)  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     บนัทึกโดยค านวณจากผลแตกตา่งชัว่คราวทีเ่กิดขึน้ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีของ
สินทรัพย์และหนีส้ินและจ านวนทีใ่ช้เพ่ือความมุง่หมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถกูรับรู้หาก
เป็นไปได้วา่จะไม่มีการใช้ประโยชน์ในอนาคตอนัใกล้ 

4.13.2  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   วดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีทีค่าดวา่จะใช้กบัผลแตกตา่งชัว่คราว   เม่ือมีการปรับปรุง
โดยใช้อตัราภาษีทีป่ระกาศใช้ หรือทีค่าดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัทีร่ายงาน

4.13.3  ในการก าหนดมลูคา่ของภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไ่ม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีทีต้่องจา่ยเพ่ิมขึน้  และมีดอกเบีย้ทีต้่อง
ช าระ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเช่ือวา่ได้ตัง้ภาษีเงินได้ค้างจา่ยเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ทีจ่ะจา่ยในอนาคต ซึ่งเกิด
จากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั    รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี   และจากประสบการณ์ในอดีต 
การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน     และอาจจะเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจเก่ียวกบั
เหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม่ๆ  อาจจะท าให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเปลี่ยนการตดัสินใจ   โดยขึน้อยู่กบัความ
เพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจา่ยทีมี่อยู่     การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจา่ยจะกระทบตอ่คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้
ในงวดทีเ่กิดการเปลี่ยนแปลง

4.13.4  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้    เม่ือบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายทีจ่ะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้ินภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจบุนั    และภาษีเงินได้นี ้ ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั 
หรือหน่วยภาษีตา่งกนัส าหรับหน่วยภาษีตา่งกนันัน้  บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยมีความตัง้ใจจะจา่ยช าระหนีส้ินและ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตัง้ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจา่ยช าระหนีส้ินในเวลาเดียวกนั

4.13.5  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกตอ่เม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนวา่     ก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวดงักลา่ว   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัทีร่ายงาน และจะถกูปรับลดลงเท่าทีป่ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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     4.14  ประมาณการทางบญัชี
               การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและการตัง้ข้อ
     สมมติฐานบางประการ      ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่จ านวนเงินทีแ่สดงไว้ในงบการเงิน     และการเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบ
     งบการเงิน ซึ่งผลทีเ่กิดขึน้จริงภายหลงัอาจแตกตา่งไปจากจ านวนเงินทีป่ระมาณไว้
              บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ตัง้ประมาณการและข้อสมมติฐานตอ่เหตกุารณ์ในอนาคต  เป็นผลให้ประมาณการทางบญัชี
     อาจจะไม่ตรงกบัผลทีเ่กิดขึน้จริง  ประมาณการและข้อสมมติฐานทีอ่าจมีความเสี่ยงตอ่การปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปตอ่มลูคา่
     สินทรัพย์ยกไป  ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  ได้แก่  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ คา่เผ่ือ
     การด้อยคา่ของสินทรัพย์   การประมาณการในเร่ืองตา่ง ๆ    ได้ถกูเปิดเผยในแตล่ะสว่นทีเ่ก่ียวข้องของหมายเหตปุระกอบงบ
     การเงินแล้ว
     4.15  ประมาณการหนีส้ิน 
               บริษัทฯ      และบริษัทยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินเม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ของการเกิดภาระผกูพนัใน
     ปัจจบุนัตามกฎหมายหรือจากการอนมุานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในอดีต    ภาระผกูพนัดงักลา่วคาดวา่จะสง่ผล
     ให้สญูเสียทรัพยากรทีมี่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ      เพ่ือจา่ยช าระภาระผกูพนัและจ านวนทีต้่องจา่ยสามารถประมาณการได้
     อยา่งน่าเช่ือถือ   หากบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยคาดวา่จะได้รับคืนรายจา่ยทีจ่า่ยช าระไปตามประมาณการหนีส้ินทัง้หมดหรือ
     บางสว่นอยา่งแน่นอน   บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยจะรับรู้รายจา่ยทีไ่ด้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกตา่งหากแตต้่องไม่เกินจ านวน
     ประมาณการหนีส้ินทีเ่ก่ียวข้อง
     4.16  การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีส่ าคญั
              ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณ
     การในเร่ืองทีมี่ความไม่แน่นอนเสมอ         การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ านวนเงินที่
     แสดงในงบการเงินและตอ่ข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน       ผลทีเ่กิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจ านวน
     ทีป่ระมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการทีส่ าคญัมีดงันี ้
              คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้
              ในการประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุ
     ทีค่าดวา่จะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย       โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท้ีค่งค้างและสภาวะ
     เศรษฐกิจทีเ่ป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นต้น
              คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ
              ในการประมาณคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุ
     ทีค่าดวา่จะเกิดขึน้จากสินค้าคงเหลือนัน้   โดยคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สทุธิทีจ่ะได้รับพิจารณาจากราคาทีค่าดวา่จะขาย
     ได้ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จา่ยในการขายสินค้านัน้     และคา่เผ่ือส าหรับสินค้าเก่าล้าสมยั      เคลื่อนไหวช้าหรือ
     เสื่อมคณุภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินค้าแตล่ะชนิด

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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     4.14  ประมาณการทางบญัชี
               การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและการตัง้ข้อ
     สมมติฐานบางประการ      ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่จ านวนเงินทีแ่สดงไว้ในงบการเงิน     และการเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบ
     งบการเงิน ซึ่งผลทีเ่กิดขึน้จริงภายหลงัอาจแตกตา่งไปจากจ านวนเงินทีป่ระมาณไว้
              บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ตัง้ประมาณการและข้อสมมติฐานตอ่เหตกุารณ์ในอนาคต  เป็นผลให้ประมาณการทางบญัชี
     อาจจะไม่ตรงกบัผลทีเ่กิดขึน้จริง  ประมาณการและข้อสมมติฐานทีอ่าจมีความเสี่ยงตอ่การปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปตอ่มลูคา่
     สินทรัพย์ยกไป  ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  ได้แก่  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ คา่เผ่ือ
     การด้อยคา่ของสินทรัพย์   การประมาณการในเร่ืองตา่ง ๆ    ได้ถกูเปิดเผยในแตล่ะสว่นทีเ่ก่ียวข้องของหมายเหตปุระกอบงบ
     การเงินแล้ว
     4.15  ประมาณการหนีส้ิน 
               บริษัทฯ      และบริษัทยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินเม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ของการเกิดภาระผกูพนัใน
     ปัจจบุนัตามกฎหมายหรือจากการอนมุานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในอดีต    ภาระผกูพนัดงักลา่วคาดวา่จะสง่ผล
     ให้สญูเสียทรัพยากรทีมี่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ      เพ่ือจา่ยช าระภาระผกูพนัและจ านวนทีต้่องจา่ยสามารถประมาณการได้
     อยา่งน่าเช่ือถือ   หากบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยคาดวา่จะได้รับคืนรายจา่ยทีจ่า่ยช าระไปตามประมาณการหนีส้ินทัง้หมดหรือ
     บางสว่นอยา่งแน่นอน   บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยจะรับรู้รายจา่ยทีไ่ด้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกตา่งหากแตต้่องไม่เกินจ านวน
     ประมาณการหนีส้ินทีเ่ก่ียวข้อง
     4.16  การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีส่ าคญั
              ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณ
     การในเร่ืองทีมี่ความไม่แน่นอนเสมอ         การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ านวนเงินที่
     แสดงในงบการเงินและตอ่ข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน       ผลทีเ่กิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจ านวน
     ทีป่ระมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการทีส่ าคญัมีดงันี ้
              คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้
              ในการประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุ
     ทีค่าดวา่จะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย       โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท้ีค่งค้างและสภาวะ
     เศรษฐกิจทีเ่ป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นต้น
              คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ
              ในการประมาณคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุ
     ทีค่าดวา่จะเกิดขึน้จากสินค้าคงเหลือนัน้   โดยคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สทุธิทีจ่ะได้รับพิจารณาจากราคาทีค่าดวา่จะขาย
     ได้ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จา่ยในการขายสินค้านัน้     และคา่เผ่ือส าหรับสินค้าเก่าล้าสมยั      เคลื่อนไหวช้าหรือ
     เสื่อมคณุภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินค้าแตล่ะชนิด

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

- 9 -

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

119



     4.16  การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีส่ าคญั (ตอ่)
              ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์และคา่เสื่อมราคา
              ในการค านวณคา่เสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณ์   ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์
     และมลูคา่คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูคา่คงเหลือใหม่
     หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้
              นอกจากนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยคา่ของทีด่ิน     อาคารและอปุกรณ์ในแตล่ะชว่งเวลาและบนัทึก
     ขาดทนุจากการด้อยคา่หากคาดวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคืนต า่กวา่มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
     จ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจทีเ่ก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และคา่ใช้จา่ยในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย์นัน้
              สินทรัพย์ไม่มีตวัตน
              ในการบนัทึกและวดัมลูคา่ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน    ณ   วนัทีไ่ด้มาตลอดจนการทดสอบการด้อยคา่ในภายหลงั 
     ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่
     ก่อให้เกิดเงินสด รวมทัง้การเลือกอตัราคิดลดทีเ่หมาะสมในการค านวณหามลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดนัน้ ๆ
              สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
              บริษัทฯ    และบริษัทยอ่ยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษีและ
     ขาดทนุทางภาษีทีไ่ม่ได้ใช้ เม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่วา่บริษัทฯ     และบริษัทยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคต
     เพียงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวและขาดทนุนัน้          ในการนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการวา่
     บริษัทฯ    และบริษัทยอ่ยควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวน
     ก าไรทางภาษีทีค่าดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะชว่งเวลา
              สญัญาเชา่
              ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเชา่วา่เป็นสญัญาเชา่ด าเนินงานหรือสญัญาเชา่ทางการเงิน    ฝ่ายบริหารได้ใช้
     ดลุยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาวา่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้โอนหรือรับโอน
     ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทีเ่ชา่ดงักลา่วแล้วหรือไม่
              ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
              หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
     ซึ่งต้องอาศยัข้อสมมติฐานตา่ง   ๆ     ในการประมาณการนัน้    เชน่   อตัราคิดลด     อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต 
     อตัรามรณะและอตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น
     4.17  ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น
            ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  ค านวณโดยการหารยอดก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยทีอ่อก
     และเรียกช าระแล้ว  

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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5. ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด
       5.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 2560 2559

เงินสด 219,307.50        248,958.50        36,307.50          62,958.50          
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 1,580,785.33     3,228,135.83     1,530,331.01     3,118,410.83     
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 17,076,581.95   21,955,319.60   12,116,490.70   17,065,147.58   

รวม 18,876,674.78   25,432,413.93   13,683,129.21   20,246,516.91   
       5.2  รายการทีไ่ม่เก่ียวกบัเงินสด

     ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560
                   1.  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยซือ้สินทรัพย์ถาวร จ านวน 35.74 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ 0.02 ล้านบาทใน
     งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั ณ วนัสิน้ปียงัไม่ครบก าหนดช าระจงึแสดงไว้เป็นเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน
                   2.  บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยได้ท าสญัญาเชา่ซือ้ยานพาหนะ และอปุกรณ์ส านักงาน  จ านวน  8.65  ล้านบาท 
     ในงบการเงินรวม และ  8.47 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามล าดบั โดยจา่ยช าระเงินเร่ิมแรกแล้ว  จ านวน  
     2.07 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ  สว่นทีเ่หลือผ่อนช าระแสดงไว้เป็นหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน
                   3.  บริษัทฯ ลงทนุเพ่ิมในบริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ จ านวน 78.75 ล้านบาท โดยการหกักลบกบัเงินให้กู้ยืมระยะสัน้

     ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559
                   1.  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยซือ้สินทรัพย์ถาวร จ านวน 20.53 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ 0.12 ล้านบาท  
     ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั ณ วนัสิน้ปียงัไม่ครบก าหนดช าระจงึแสดงไว้เป็นเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน
                   2.  บริษัทฯ    และบริษัทยอ่ยได้ท าสญัญาเชา่ซือ้ยานพาหนะ และเคร่ืองจกัร    จ านวน   213.95   ล้านบาท 
     ในงบการเงินรวม  และ  6.66  ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั โดยจา่ยช าระเงินเร่ิมแรกแล้ว  จ านวน  
     110.91 ล้านบาทในงบการเงินรวม และจ านวน 1.67 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั สว่นทีเ่หลือผ่อน
     ช าระแสดงไว้เป็นหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน
     

6.  เงินลงทนุชัว่คราว

ราคาทนุ ราคายตุิธรรม ราคาทนุ ราคายตุิธรรม
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 1,850,707.60     1,878,809.77     2,300,000.00     2,305,640.99     

รวม 1,850,707.60     1,878,809.77     2,300,000.00     2,305,640.99     

            เงินลงทนุชัว่คราวเป็นเงินลงทนุในกองทนุรวมตลาดเงินและกองทนุรวมตราสารหนี ้
     

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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5. ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด
       5.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 2560 2559

เงินสด 219,307.50        248,958.50        36,307.50          62,958.50          
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 1,580,785.33     3,228,135.83     1,530,331.01     3,118,410.83     
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 17,076,581.95   21,955,319.60   12,116,490.70   17,065,147.58   

รวม 18,876,674.78   25,432,413.93   13,683,129.21   20,246,516.91   
       5.2  รายการทีไ่ม่เก่ียวกบัเงินสด

     ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560
                   1.  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยซือ้สินทรัพย์ถาวร จ านวน 35.74 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ 0.02 ล้านบาทใน
     งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั ณ วนัสิน้ปียงัไม่ครบก าหนดช าระจงึแสดงไว้เป็นเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน
                   2.  บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยได้ท าสญัญาเชา่ซือ้ยานพาหนะ และอปุกรณ์ส านักงาน  จ านวน  8.65  ล้านบาท 
     ในงบการเงินรวม และ  8.47 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามล าดบั โดยจา่ยช าระเงินเร่ิมแรกแล้ว  จ านวน  
     2.07 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ  สว่นทีเ่หลือผ่อนช าระแสดงไว้เป็นหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน
                   3.  บริษัทฯ ลงทนุเพ่ิมในบริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ จ านวน 78.75 ล้านบาท โดยการหกักลบกบัเงินให้กู้ยืมระยะสัน้

     ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559
                   1.  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยซือ้สินทรัพย์ถาวร จ านวน 20.53 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ 0.12 ล้านบาท  
     ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั ณ วนัสิน้ปียงัไม่ครบก าหนดช าระจงึแสดงไว้เป็นเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน
                   2.  บริษัทฯ    และบริษัทยอ่ยได้ท าสญัญาเชา่ซือ้ยานพาหนะ และเคร่ืองจกัร    จ านวน   213.95   ล้านบาท 
     ในงบการเงินรวม  และ  6.66  ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั โดยจา่ยช าระเงินเร่ิมแรกแล้ว  จ านวน  
     110.91 ล้านบาทในงบการเงินรวม และจ านวน 1.67 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั สว่นทีเ่หลือผ่อน
     ช าระแสดงไว้เป็นหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน
     

6.  เงินลงทนุชัว่คราว

ราคาทนุ ราคายตุิธรรม ราคาทนุ ราคายตุิธรรม
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 1,850,707.60     1,878,809.77     2,300,000.00     2,305,640.99     

รวม 1,850,707.60     1,878,809.77     2,300,000.00     2,305,640.99     

            เงินลงทนุชัว่คราวเป็นเงินลงทนุในกองทนุรวมตลาดเงินและกองทนุรวมตราสารหนี ้
     

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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7.  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
ลกูหนีก้ารค้า
ที่เรียกช าระแล้ว 341,997,389.49  268,573,862.62  264,356,249.11   201,814,852.80   
ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ 8,712,663.97      4,162,305.77      4,066,356.96       767,200.80          

ลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 
ลกูหนีภ้าษีมลูคา่เพ่ิม 40,804,430.59    45,579,417.53    5,154,951.05       17,485,731.41     
ลกูหนีค้า่ขายสินทรัพย์ถาวร 0.00 17,967,338.00    0.00 0.00
อ่ืน ๆ 26,055,894.06    32,385,412.36    31,484,966.10     33,227,409.77     

รวม 417,570,378.11  368,668,336.28  305,062,523.22   253,295,194.78   
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2,199,791.37) (2,271,108.97) (2,199,791.37) (2,271,108.97)

สทุธิ 415,370,586.74  366,397,227.31  302,862,731.85   251,024,085.81   
            ลกูหนีก้ารค้าที่เรียกช าระแล้ว

แยกตามอายหุนีท้ี่ค้างรับ ดงันี ้
ลกูหนีย้งัไม่ครบก าหนดช าระ 257,270,303.77 176,134,820.13 199,148,428.01 122,174,419.37
ลกูหนีเ้กินก าหนดช าระ
-  น้อยกวา่ 3 เดือน 83,612,831.10 72,891,846.32 64,560,438.48 60,673,859.76
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 890,914.62 11,425,893.30 647,382.62 11,404,760.80
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 0.00 6,194,712.87 0.00 6,194,712.87
-  มากกวา่ 12 เดือน 223,340.00 1,926,590.00 0.00 1,367,100.00

รวม 341,997,389.49 268,573,862.62 264,356,249.11 201,814,852.80

8.  สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
สินค้าส าเร็จรูป 130,908,051.21 157,258,122.53 106,609,505.61 131,006,844.72
วตัถดุิบ 21,220,041.27 26,542,594.99 1,838,840.36 265,244.03
วสัดสุิน้เปลือง 8,605,009.28 6,914,816.54 7,120,135.30 5,635,221.84
สินค้าระหวา่งทาง 86,395,830.25 27,227,129.46 86,104,935.45 27,227,129.46

รวม 247,128,932.01 217,942,663.52 201,673,416.72 164,134,440.05
หกั  คา่เผ่ือการลดมลูคา่
              สินค้าส าเร็จรูป (2,171,466.81) (1,874,435.65) (1,738,149.54) (1,874,435.65)

สทุธิ 244,957,465.20 216,068,227.87 199,935,267.18 162,260,004.40

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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13.  คา่ความนิยม
     13.1 บริษัทยอ่ยแห่งหนึง่และผู้ขายได้ร่วมลงนามในสญัญาโอนกิจการทัง้หมดในวนัที ่21 มกราคม 2558 ตามทีบ่ริษัทยอ่ย 
             ได้ยื่นข้อเสนอซือ้กิจการของบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์ทีจ่ะรับโอนกิจการ
             รวมถึงสินทรัพย์หนีส้ิน ทัง้หมด และลกูจ้างภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขทีร่ะบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้เม่ือวนัที ่30 เมษายน 
             2558  บริษัทยอ่ยได้รับโอนกิจการดงักลา่วและจา่ยช าระเงินคา่ซือ้กิจการให้กบัผู้ ขายแล้ว จ านวน 730  ล้านบาท  ซึ่งที่
             ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นวา่เป็นราคาทีเ่หมาะสม มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท
เงินสดจา่ยซือ้ 730,000,000.00
มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีไ่ด้รับ (344,195,205.79)

385,804,794.21
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน - ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (127,000,000.00)
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน - สตูรการผลิต (18,000,000.00)
คา่ความนิยม 240,804,794.21

     13.2 บริษัทยอ่ยพิจารณามลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงินสด โดยประมาณการกระแสเงินสด
             ในอนาคตทีกิ่จการคาดวา่จะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนมุตัิจากฝ่ายบริหาร   ประมาณการ
             กระแสเงินสดดงักลา่วครอบคลมุระยะเวลา 5 ปี
     13.3 ข้อสมมติทีส่ าคญัในการค านวณมลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคืน มีดงันี ้

หน่วย : ร้อยละ
ปี 2561 ปี 2562 - 2565

อตัราการเติบโต 74.2 10 - 15
อตัราคิดลด 10.69                   10.69                   

             ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต และการคาดการณ์การเติบโตของตลาด  และอตัรา
             คิดลดเป็นอตัราทีส่ะท้อนถึงความเสี่ยง ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะ
     13.4 ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเช่ือวา่คา่ความนิยมทีมี่อายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไม่เกิดการด้อยคา่
             

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

- 18 -

14. สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า สตูรการผลิต รวม

     สินทรัพย์ - ราคาทนุ
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 127,000,000.00 18,000,000.00 145,000,000.00
          เพ่ิมขึน้ 0.00 0.00 0.00
          ลดลง 0.00 0.00 0.00
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 127,000,000.00 18,000,000.00 145,000,000.00
          เพ่ิมขึน้ 0.00 0.00 0.00
          ลดลง 0.00 0.00 0.00
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 127,000,000.00 18,000,000.00 145,000,000.00
     คา่ตดัจ าหน่ายสะสม
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 5,922,979.80 2,000,000.00 7,922,979.80
          คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 8,884,469.70 3,000,000.00 11,884,469.70
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 14,807,449.50 5,000,000.00 19,807,449.50
          คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 8,884,469.70 3,000,000.00 11,884,469.70
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 23,691,919.20 8,000,000.00 31,691,919.20
     มลูคา่สทุธิทางบญัชี
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 112,192,550.50 13,000,000.00 125,192,550.50
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 103,308,080.80 10,000,000.00 113,308,080.80

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

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

128



14. สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า สตูรการผลิต รวม

     สินทรัพย์ - ราคาทนุ
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 127,000,000.00 18,000,000.00 145,000,000.00
          เพ่ิมขึน้ 0.00 0.00 0.00
          ลดลง 0.00 0.00 0.00
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 127,000,000.00 18,000,000.00 145,000,000.00
          เพ่ิมขึน้ 0.00 0.00 0.00
          ลดลง 0.00 0.00 0.00
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 127,000,000.00 18,000,000.00 145,000,000.00
     คา่ตดัจ าหน่ายสะสม
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 5,922,979.80 2,000,000.00 7,922,979.80
          คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 8,884,469.70 3,000,000.00 11,884,469.70
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 14,807,449.50 5,000,000.00 19,807,449.50
          คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 8,884,469.70 3,000,000.00 11,884,469.70
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 23,691,919.20 8,000,000.00 31,691,919.20
     มลูคา่สทุธิทางบญัชี
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 112,192,550.50 13,000,000.00 125,192,550.50
          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 103,308,080.80 10,000,000.00 113,308,080.80

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

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
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15. สินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที่ ก าไร ก าไรหรือ ณ วนัที่ ก าไร ก าไรหรือ ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม หรือขาดทนุ ขาดทนุ 31 ธนัวาคม หรือขาดทนุ ขาดทนุ 31 ธนัวาคม

2558 เบ็ดเสร็จอ่ืน 2559 เบ็ดเสร็จอ่ืน 2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
สินค้าคงเหลือ (คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้า) 155,320.61 219,566.52 0.00 374,887.13 (27,257.22) 0.00 347,629.91
สินทรัพย์ถาวร (คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์) 1,605,010.09 7,570,535.41 0.00 9,175,545.50 0.00 0.00 9,175,545.50
ประมาณการหนีส้ิน 41,250.00 (41,250.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,131,400.70 645,603.78 (99,055.20) 2,677,949.28 706,749.82 69,547.40 3,454,246.50
รายได้เงินอดุหนนุรอรับรู้ 1,768,120.37 682,087.18 0.00 2,450,207.55 (166,043.67) 0.00 2,284,163.88
คา่เชา่ตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน 0.00 336,653.21 0.00 336,653.21 168,938.80 0.00 505,592.01
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 266,666.67 0.00 266,666.67
ขาดทนุสะสมจากการด าเนินงาน 13,742,529.93 7,511,876.63 0.00 21,254,406.56 (10,296,791.73) 0.00 10,957,614.83

รวม 19,443,631.70 16,925,072.73 (99,055.20) 36,269,649.23 (9,347,737.33) 69,547.40 26,991,459.30
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
ภาษีเงินได้จากการซือ้กิจการ (13,786,629.61) 1,940,138.53 0.00 (11,846,491.08) 0.00 0.00 (11,846,491.08)
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (15,176,332.55) (8,561,955.50) 0.00 (23,738,288.05) (10,000,643.50) 0.00 (33,738,931.55)

รวม (28,962,962.16) (6,621,816.97) 0.00 (35,584,779.13) (10,000,643.50) 0.00 (45,585,422.63)
สทุธิ (9,519,330.46) 10,303,255.76 (99,055.20) 684,870.10 (19,348,380.83) 69,547.40 (18,593,963.33)

ณ วนัที่ ก าไร ก าไรหรือ ณ วนัที่ ก าไร ก าไรหรือ ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม หรือขาดทนุ ขาดทนุ 31 ธนัวาคม หรือขาดทนุ ขาดทนุ 31 ธนัวาคม

2558 เบ็ดเสร็จอ่ืน 2559 เบ็ดเสร็จอ่ืน 2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
สินค้าคงเหลือ (คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้า) 155,320.61 219,566.52 0.00 374,887.13 (27,257.22) 0.00 347,629.91
สินทรัพย์ถาวร (คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์) 1,605,010.09 7,570,535.41 0.00 9,175,545.50 0.00 0.00 9,175,545.50
ประมาณการหนีส้ิน 41,250.00 (41,250.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,131,400.70 330,335.80 (99,055.20) 2,362,681.30 482,715.00 280,256.00 3,125,652.30
รายได้เงินอดุหนนุรอรับรู้ 1,768,120.37 682,087.18 0.00 2,450,207.55 (166,043.67) 0.00 2,284,163.88
คา่เชา่ตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน 0.00 336,653.21 0.00 336,653.21 168,938.80 0.00 505,592.01
ขาดทนุสะสมจากการด าเนินงาน 12,811,642.10 8,442,764.46 0.00 21,254,406.56 (15,919,551.35) 0.00 5,334,855.21

รวม 18,512,743.87 17,540,692.58 (99,055.20) 35,954,381.25 (15,461,198.44) 280,256.00 20,773,438.81
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (15,176,332.55) (8,561,955.50) 0.00 (23,738,288.05) (9,369,727.50) 0.00 (33,108,015.55)

สทุธิ 3,336,411.32 8,978,737.08 (99,055.20) 12,216,093.20 (24,830,925.94) 280,256.00 (12,334,576.74)

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

- 20 -

งบการเงินรวม (บาท)
บนัทกึเป็น(คา่ใช้จา่ย)รายได้ บนัทกึเป็น(คา่ใช้จา่ย)รายได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
บนัทกึเป็น(คา่ใช้จา่ย)รายได้ บนัทกึเป็น(คา่ใช้จา่ย)รายได้

16. เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 9,683,262.38 11,373,804.31 1,077.66 11,367,811.12
เงินกู้ยมืระยะสัน้ 116,100,000.00 50,000,000.00 86,000,000.00 50,000,000.00
เจ้าหนีธ้นาคารทรัสต์รีซีท 39,187,201.32 0.00 39,187,201.32 0.00

รวม 164,970,463.70 61,373,804.31 125,188,278.98 61,367,811.12

     16.1  ณ  วนัที่  31 ธันวาคม 2560 และ 2559  บริษัทฯ  มีวงเงินเบกิเกินบญัชีกบัธนาคาร  3  แหง่  จ านวน   45  ล้านบาท  และ  35  
              ล้านบาท ตามล าดบั อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR-1.5 และ MOR ตอ่ปี 
     16.2  ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ย มีเงินกู้ยมืระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน 3 แหง่ จ านวน 116.10 ล้านบาท 
               โดยออกตัว๋สญัญาใช้เงิน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MMR ตอ่ปี และ MLR - 2 ตอ่ปี ครบก าหนดช าระภายในเดอืนมกราคม 2561
               ถงึเดอืนกรกฎาคม 2561  และ ณ วนัที่  31  ธันวาคม  2559  บริษัทฯ  มีเงินกู้ยมืระยะสัน้กบัสถาบนัการเงินแหง่หนึ่ง จ านวน 
               50 ล้านบาท โดยออกตัว๋สญัญาใช้เงิน ครบก าหนดช าระภายในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MRR ตอ่ปี    
     16.3  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  บริษัทฯ  มีวงเงินกู้ยมืเพ่ือน าเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศกบัธนาคาร 4 แหง่  จ านวน 
               400 ล้านบาท และ 420 ล้านบาท ตามล าดบั อตัราดอกเบีย้ตามที่ตกลงกนั ณ วนัที่กู้ยมื 
     16.4  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 วงเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืดงักลา่ว ไมมี่หลกัทรัพย์ค า้ประกนั และของบริษัทยอ่ย ค า้ประกนั
               โดยการจดจ านองที่ดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร  (หมายเหต ุ 12)  และค า้ประกนัโดย  บริษัท  ยเูอซี  โกลบอล  จ ากดั 
               (มหาชน) และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 วงเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืดงักลา่ว ไมมี่หลกัทรัพย์ค า้ประกนั

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
เจ้าหนีก้ารค้า 225,187,554.34 159,738,926.05 159,452,945.37 107,136,120.42
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 22,791,963.86 29,837,659.89 13,970,808.97 23,409,971.58
เจ้าหนีค้า่ซือ้สนิทรัพย์ถาวร 35,739,568.96 20,525,343.86 21,265.18 116,749.45
อ่ืน ๆ 12,336,504.67 13,150,342.76 9,109,480.77 10,927,760.25

รวม 296,055,591.83 223,252,272.56 182,554,500.29 141,590,601.70

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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16. เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 9,683,262.38 11,373,804.31 1,077.66 11,367,811.12
เงินกู้ยมืระยะสัน้ 116,100,000.00 50,000,000.00 86,000,000.00 50,000,000.00
เจ้าหนีธ้นาคารทรัสต์รีซีท 39,187,201.32 0.00 39,187,201.32 0.00

รวม 164,970,463.70 61,373,804.31 125,188,278.98 61,367,811.12

     16.1  ณ  วนัที่  31 ธันวาคม 2560 และ 2559  บริษัทฯ  มีวงเงินเบกิเกินบญัชีกบัธนาคาร  3  แหง่  จ านวน   45  ล้านบาท  และ  35  
              ล้านบาท ตามล าดบั อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR-1.5 และ MOR ตอ่ปี 
     16.2  ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ย มีเงินกู้ยมืระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน 3 แหง่ จ านวน 116.10 ล้านบาท 
               โดยออกตัว๋สญัญาใช้เงิน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MMR ตอ่ปี และ MLR - 2 ตอ่ปี ครบก าหนดช าระภายในเดอืนมกราคม 2561
               ถงึเดอืนกรกฎาคม 2561  และ ณ วนัที่  31  ธันวาคม  2559  บริษัทฯ  มีเงินกู้ยมืระยะสัน้กบัสถาบนัการเงินแหง่หนึ่ง จ านวน 
               50 ล้านบาท โดยออกตัว๋สญัญาใช้เงิน ครบก าหนดช าระภายในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MRR ตอ่ปี    
     16.3  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  บริษัทฯ  มีวงเงินกู้ยมืเพ่ือน าเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศกบัธนาคาร 4 แหง่  จ านวน 
               400 ล้านบาท และ 420 ล้านบาท ตามล าดบั อตัราดอกเบีย้ตามที่ตกลงกนั ณ วนัที่กู้ยมื 
     16.4  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 วงเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืดงักลา่ว ไมมี่หลกัทรัพย์ค า้ประกนั และของบริษัทยอ่ย ค า้ประกนั
               โดยการจดจ านองที่ดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร  (หมายเหต ุ 12)  และค า้ประกนัโดย  บริษัท  ยเูอซี  โกลบอล  จ ากดั 
               (มหาชน) และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 วงเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืดงักลา่ว ไมมี่หลกัทรัพย์ค า้ประกนั

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
เจ้าหนีก้ารค้า 225,187,554.34 159,738,926.05 159,452,945.37 107,136,120.42
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 22,791,963.86 29,837,659.89 13,970,808.97 23,409,971.58
เจ้าหนีค้า่ซือ้สนิทรัพย์ถาวร 35,739,568.96 20,525,343.86 21,265.18 116,749.45
อ่ืน ๆ 12,336,504.67 13,150,342.76 9,109,480.77 10,927,760.25

รวม 296,055,591.83 223,252,272.56 182,554,500.29 141,590,601.70

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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18. สว่นของหนีส้นิระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
เงินกู้ยมืระยะยาว 123,778,527.16 122,434,081.47 34,231,501.54 52,896,000.00
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 23,856,574.99 103,155,267.70 2,801,415.01 83,152,607.22

รวม 147,635,102.15 225,589,349.17 37,032,916.55 136,048,607.22

19. เงินกู้ยมืระยะยาว   
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
เงินกู้ยมืจากธนาคาร 549,572,689.62 532,567,283.90 79,498,376.54 132,394,376.54
หกั  สว่นของหนีส้นิระยะยาวที่ถงึ
       ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (123,778,527.16) (122,434,081.47) (34,231,501.54) (52,896,000.00)

สทุธิ 425,794,162.46 410,133,202.43 45,266,875.00 79,498,376.54

บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยมีเงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
บริษัทใหญ่
    1   สญัญาเงินกู้ยมืที่ 1  เงินกู้ยมื จ านวนเงิน 19.51 ล้านบาท จา่ยช าระคนืเงินต้น รวม 81 งวด โดยช าระ 1 เดอืนตอ่งวด 

     งวดละ  0.24  ล้านบาท  (ปลอดช าระเงินต้น  3  เดอืน)  เร่ิมช าระตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน  2555  และช าระดอกเบีย้เป็น
     รายเดอืน  ในอตัราร้อยละ MLR - 2.75 ตอ่ปี  

    2  สญัญาเงินกู้ยมืที่ 2  เงินกู้ยมื จ านวนเงิน 32.60 ล้านบาท จา่ยช าระคนืเงินต้น รวม 81 งวด โดยช าระ 1 เดอืนตอ่งวด 
     งวดละ 0.40  ล้านบาท  (ปลอดช าระเงินต้น  3  เดอืน)   เร่ิมช าระตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม  2555   และช าระดอกเบีย้เป็น

         รายเดอืน  ในอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปี
   3   สญัญาเงินกู้ยมืที่ 3  จ านวน 111.96 ล้านบาท  จา่ยช าระคนืเงินต้น รวม 48 งวด  โดยช าระ  1 เดอืน ตอ่งวด  งวดละ

     2.38 ล้านบาท (ปลอดช าระเงินต้น 12 เดอืน) เร่ิมช าระตัง้แตเ่ดอืนมิถนุายน 2557 และช าระดอกเบีย้เป็นรายเดอืน
     ในอตัราร้อยละ MLR - 1.75 ตอ่ปี

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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19. เงินกู้ยมืระยะยาว  (ตอ่)
   4   สญัญาเงินกู้ยมืที่ 4  จ านวน 100 ล้านบาท  จา่ยช าระคนืเงินต้น รวม 72 งวด  โดยช าระ 1 เดอืน ตอ่งวด งวดละ 1.39

     ล้านบาท   (ปลอดช าระเงินต้น  12  เดอืน)  เร่ิมช าระตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2558  และช าระดอกเบีย้เป็นรายเดอืน 
     ในอตัราร้อยละ MLR - 1.55 ตอ่ปี  (ปีที่ 1)  และอตัราร้อยละ  MLR - 1 ตอ่ปี (ตัง้แตปี่ที่ 2 เป็นต้นไป)

                เงินกู้ยมืดงักลา่วทัง้สี่สญัญาค า้ประกนัโดยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์และสนิทรัพย์ระหวา่งกอ่สร้าง (หมายเหต ุ12),
        โดยสทิธิการเชา่ที่ดนิบางสว่น (หมายเหต ุ34.1)  และบริษัทฯ ต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ยมืที่ส าคญัดงันี ้
        1)  บริษัทฯ จะต้องไมก่อ่ข้อผกูพนัหนี ้หรือภาระใดๆ โดยการกู้ยมืจาก หรือค า้ประกนับคุคลใดๆ จนท าให้อตัราสว่น
        ของหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (Debt  to  Equity  Ratio)  เกินกวา่   2  ตอ่  1  และ   2)   บริษัทฯ   จะต้องด ารง
        อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio) ไมน้่อยกวา่ 2 เทา่ (ส าหรับสญัญาเงินกู้ยมื
        ที่ 3 และ 4 ไมน้่อยกวา่ 1.2 เทา่)
บริษัทยอ่ย

   1   เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2558  บริษัทยอ่ยได้กู้ยมืเงินจากธนาคารแหง่หนึ่ง จ านวน 450 ล้านบาท เพ่ือใช้จา่ยช าระ
คา่ซือ้กิจการ จา่ยช าระคนืเงินต้น รวม 84 งวด  โดยช าระ 1  เดอืนตอ่งวด งวดละ  6.53  ล้านบาท โดยงวดที่  84 
ให้ช าระเงินต้นและดอกเบีย้สว่นที่เหลอืทัง้หมด  เร่ิมช าระตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม  2558  และช าระดอกเบีย้เป็น
รายเดอืนในอตัราร้อยละ MLR - 1.25  ตอ่ปี     

        เม่ือวนัที่  6  มีนาคม  2560   บริษัทยอ่ยได้กู้ยมืเงินจากธนาคารแหง่หนึ่ง  จ านวน  100  ล้านบาท   เพ่ือใช้จา่ยช าระ
คา่กอ่สร้างโรงงาน จา่ยช าระคนืเงินต้น รวม 84 งวด โดยช าระ 1 เดอืนตอ่งวด งวดละ 1.62 ล้านบาท โดยงวดที่ 84 
ให้ช าระเงินต้นและดอกเบีย้สว่นที่เหลอืทัง้หมด (ปลอดช าระเงินต้น 12 เดอืน) เร่ิมช าระตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2561 
และช าระดอกเบีย้เป็นรายเดอืน ในอตัราร้อยละ MLR - 1.25 ตอ่ปี 

        เม่ือวนัที่ 4 กนัยายน 2560  บริษัทยอ่ยได้กู้ยมืเงินจากธนาคารแหง่หนึ่ง จ านวน 40 ล้านบาท  เพ่ือใช้จา่ยช าระคา่
กอ่สร้างโรงงาน จา่ยช าระคนืเงินต้น  รวม  84  งวด  โดยช าระ  1  เดอืนตอ่งวด งวดละ 0.60 ล้านบาท โดยงวดที่ 
84  ให้ช าระเงินต้นและดอกเบีย้สว่นที่เหลอืทัง้หมด  (ปลอดช าระเงินต้น  7  เดอืน)  เร่ิมช าระตัง้แตเ่ดอืนมีนาคม 
2561  และช าระดอกเบีย้เป็นรายเดอืน  ในอตัราร้อยละ  MLR - 1.25  ตอ่ปี

        เงินกู้ยมืดงักลา่วค า้ประกนัโดยการจดจ านองที่ดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร   (หมายเหต ุ  12)   จ าน าหุ้น
สามญัของบริษัทยอ่ย และค า้ประกนัโดย บริษัท ยเูอซี โกลบอล  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทยอ่ยต้องปฏิบตัติาม
เง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ยมืที่ส าคญัดงันี ้  1) บริษัทยอ่ยจะต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ  (Debt  to  Equity 
Ratio)  ไว้ในอตัราไมเ่กิน  2 ตอ่ 1  และ   2) บริษัทยอ่ยจะต้องด ารงอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้(Debt 
Service Coverage Ratio) ไว้ในอตัราสว่นไมต่ า่กวา่ 1.25 ตอ่ 1

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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19. เงินกู้ยมืระยะยาว  (ตอ่)
   4   สญัญาเงินกู้ยมืที่ 4  จ านวน 100 ล้านบาท  จา่ยช าระคนืเงินต้น รวม 72 งวด  โดยช าระ 1 เดอืน ตอ่งวด งวดละ 1.39

     ล้านบาท   (ปลอดช าระเงินต้น  12  เดอืน)  เร่ิมช าระตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2558  และช าระดอกเบีย้เป็นรายเดอืน 
     ในอตัราร้อยละ MLR - 1.55 ตอ่ปี  (ปีที่ 1)  และอตัราร้อยละ  MLR - 1 ตอ่ปี (ตัง้แตปี่ที่ 2 เป็นต้นไป)

                เงินกู้ยมืดงักลา่วทัง้สี่สญัญาค า้ประกนัโดยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์และสนิทรัพย์ระหวา่งกอ่สร้าง (หมายเหต ุ12),
        โดยสทิธิการเชา่ที่ดนิบางสว่น (หมายเหต ุ34.1)  และบริษัทฯ ต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ยมืที่ส าคญัดงันี ้
        1)  บริษัทฯ จะต้องไมก่อ่ข้อผกูพนัหนี ้หรือภาระใดๆ โดยการกู้ยมืจาก หรือค า้ประกนับคุคลใดๆ จนท าให้อตัราสว่น
        ของหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (Debt  to  Equity  Ratio)  เกินกวา่   2  ตอ่  1  และ   2)   บริษัทฯ   จะต้องด ารง
        อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio) ไมน้่อยกวา่ 2 เทา่ (ส าหรับสญัญาเงินกู้ยมื
        ที่ 3 และ 4 ไมน้่อยกวา่ 1.2 เทา่)
บริษัทยอ่ย

   1   เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2558  บริษัทยอ่ยได้กู้ยมืเงินจากธนาคารแหง่หนึ่ง จ านวน 450 ล้านบาท เพ่ือใช้จา่ยช าระ
คา่ซือ้กิจการ จา่ยช าระคนืเงินต้น รวม 84 งวด  โดยช าระ 1  เดอืนตอ่งวด งวดละ  6.53  ล้านบาท โดยงวดที่  84 
ให้ช าระเงินต้นและดอกเบีย้สว่นที่เหลอืทัง้หมด  เร่ิมช าระตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม  2558  และช าระดอกเบีย้เป็น
รายเดอืนในอตัราร้อยละ MLR - 1.25  ตอ่ปี     

        เม่ือวนัที่  6  มีนาคม  2560   บริษัทยอ่ยได้กู้ยมืเงินจากธนาคารแหง่หนึ่ง  จ านวน  100  ล้านบาท   เพ่ือใช้จา่ยช าระ
คา่กอ่สร้างโรงงาน จา่ยช าระคนืเงินต้น รวม 84 งวด โดยช าระ 1 เดอืนตอ่งวด งวดละ 1.62 ล้านบาท โดยงวดที่ 84 
ให้ช าระเงินต้นและดอกเบีย้สว่นที่เหลอืทัง้หมด (ปลอดช าระเงินต้น 12 เดอืน) เร่ิมช าระตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2561 
และช าระดอกเบีย้เป็นรายเดอืน ในอตัราร้อยละ MLR - 1.25 ตอ่ปี 

        เม่ือวนัที่ 4 กนัยายน 2560  บริษัทยอ่ยได้กู้ยมืเงินจากธนาคารแหง่หนึ่ง จ านวน 40 ล้านบาท  เพ่ือใช้จา่ยช าระคา่
กอ่สร้างโรงงาน จา่ยช าระคนืเงินต้น  รวม  84  งวด  โดยช าระ  1  เดอืนตอ่งวด งวดละ 0.60 ล้านบาท โดยงวดที่ 
84  ให้ช าระเงินต้นและดอกเบีย้สว่นที่เหลอืทัง้หมด  (ปลอดช าระเงินต้น  7  เดอืน)  เร่ิมช าระตัง้แตเ่ดอืนมีนาคม 
2561  และช าระดอกเบีย้เป็นรายเดอืน  ในอตัราร้อยละ  MLR - 1.25  ตอ่ปี

        เงินกู้ยมืดงักลา่วค า้ประกนัโดยการจดจ านองที่ดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร   (หมายเหต ุ  12)   จ าน าหุ้น
สามญัของบริษัทยอ่ย และค า้ประกนัโดย บริษัท ยเูอซี โกลบอล  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทยอ่ยต้องปฏิบตัติาม
เง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ยมืที่ส าคญัดงันี ้  1) บริษัทยอ่ยจะต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ  (Debt  to  Equity 
Ratio)  ไว้ในอตัราไมเ่กิน  2 ตอ่ 1  และ   2) บริษัทยอ่ยจะต้องด ารงอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้(Debt 
Service Coverage Ratio) ไว้ในอตัราสว่นไมต่ า่กวา่ 1.25 ตอ่ 1

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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19. เงินกู้ยมืระยะยาว  (ตอ่)
   2   เม่ือวนัที่  29  มิถนุายน  2558   บริษัทยอ่ยได้กู้ยมืเงินจากธนาคารแหง่หนึ่ง  จ านวน  31.80  ล้านบาท   เพ่ือใช้ในการ

สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในโครงการกอ่สร้างโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคา จา่ยช าระคนืเงินต้น รวม 84 
งวด  โดยช าระ 1 เดอืนตอ่งวด งวดละ 0.46 ล้านบาท  โดยงวดที่ 84 ให้ช าระเงินต้นและดอกเบีย้สว่นที่เหลอืทัง้หมด  
เร่ิมช าระตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2558  และช าระดอกเบีย้เป็นรายเดอืน  ในอตัราร้อยละ MLR - 1.25 ตอ่ปี  ค า้ประกนั
โดยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทัง้หมดตามโครงการ (หมายเหต ุ12),  โอนสทิธิการเชา่ที่ดนิภายใต้สญัญาเชา่พืน้ที่หลงัคา
(หมายเหต ุ34.1) และค า้ประกนัโดยบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทยอ่ยต้องปฏิบตัติามเง่ือนไข
ของสญัญาเงินกู้ยมืที่ส าคญัดงันี ้1) บริษัทยอ่ยจะต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ (Debt to Equity Ratio) ไว้ใน
อตัราไมเ่กิน 2 ตอ่ 1 และ 2) บริษัทยอ่ยจะต้องด ารงอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้(Debt Service Coverage
Ratio)  ไว้ในอตัราสว่นไมต่ า่กวา่ 1 ตอ่ 1 

   3   เม่ือวนัที่  2   กนัยายน  2558   บริษัทยอ่ยได้กู้ยมืเงินจากธนาคารแหง่หนึ่ง   จ านวน   24   ล้านบาท   เพ่ือใช้ในการ
สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในโครงการกอ่สร้างโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคา  จา่ยช าระคนืเงินต้น  รวม 
84  งวด  โดยช าระ  1  เดอืนตอ่งวด  งวดละ  0.35 ล้านบาท  โดยงวดที่ 84 ให้ช าระเงินต้นและดอกเบีย้สว่นที่เหลอื
ทัง้หมด  เร่ิมช าระตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน  2558  และช าระดอกเบีย้เป็นรายเดอืน  ในอตัราร้อยละ MLR - 1.25  ตอ่ปี  
ค า้ประกนัโดยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทัง้หมดตามโครงการ (หมายเหต ุ12), โอนสทิธิการเชา่ที่ดนิภายใต้สญัญาเชา่
พืน้ที่หลงัคา (หมายเหต ุ34.1) และค า้ประกนัโดยบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยต้องปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ยมืที่ส าคญัดงันี ้1) บริษัทยอ่ยจะต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ (Debt to Equity 
Ratio)  ไว้ในอตัราไมเ่กิน  2  ตอ่  1  และ  2)  บริษัทยอ่ยจะต้องด ารงอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้(Debt 
Service Coverage Ratio)  ไว้ในอตัราสว่นไมต่ า่กวา่ 1 ตอ่ 1 

การเพ่ิมขึน้และลดลงของเงินกู้ยมืระยะยาว  ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดงันี ้
งบการเงิน

งบการเงินรวม (บาท) เฉพาะกิจการ (บาท)
มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 532,567,283.90 132,394,376.54
รับเงินกู้ยมืเพ่ิมระหวา่งปี 140,000,000.00 0.00
จา่ยคนืเงินกู้ยมืระหวา่งปี (122,994,594.28) (52,896,000.00)
มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 549,572,689.62 79,498,376.54

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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20. หุ้นกู้
เม่ือวนัที่  26  พฤษภาคม  2559  บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดผู้ ถือ   ไมด้่อยสทิธิ   ไมมี่หลกัประกนั   และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

      จ านวน 500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 500 ล้านบาท หุ้นกู้ มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.30 ตอ่ปี และมีอาย ุ1 ปี 
      11 เดอืน 29 วนั ครบก าหนดไถถ่อนในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2561

21. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  
      21.1  หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินไมร่วมดอกเบีย้จา่ยในอนาคต มีดงันี ้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 2560 2559

เจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ 5,577,047.41 9,650,204.90 3,675,816.61 6,460,203.34
เจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ 78,549,050.20 171,850,445.02 5,853,283.80 80,368,220.47

รวม 84,126,097.61 181,500,649.92 9,529,100.41 86,828,423.81
หกั  สว่นของหนีส้นิระยะยาวที่ถงึ
       ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (23,856,574.99) (103,155,267.70) (2,801,415.01) (83,152,607.22)

สทุธิ 60,269,522.62 78,345,382.22 6,727,685.40 3,675,816.59

      21.2  การเพ่ิมขึน้และลดลงของหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดงันี ้
งบการเงิน

งบการเงินรวม (บาท) เฉพาะกิจการ (บาท)
มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 181,500,649.92 86,828,423.81
เพ่ิมขึน้ระหวา่งปี 6,589,247.93 6,407,648.00
จา่ยช าระคนืระหวา่งปี (103,963,800.24) (83,706,971.40)
มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 84,126,097.61 9,529,100.41

      21.3  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์ถาวร ราคาทนุที่อยูใ่นระหวา่งจา่ยช าระแกเ่จ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ ดงันี ้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 203,644,067.22 740,172,467.29 1,850,467.29 538,560,467.29
ยานพาหนะ 31,440,589.12 28,881,859.81 17,536,280.71 14,977,551.40

รวม 235,084,656.34 769,054,327.10 19,386,748.00 553,538,018.69

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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20. หุ้นกู้
เม่ือวนัที่  26  พฤษภาคม  2559  บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดผู้ ถือ   ไมด้่อยสทิธิ   ไมมี่หลกัประกนั   และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

      จ านวน 500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 500 ล้านบาท หุ้นกู้ มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.30 ตอ่ปี และมีอาย ุ1 ปี 
      11 เดอืน 29 วนั ครบก าหนดไถถ่อนในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2561

21. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  
      21.1  หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินไมร่วมดอกเบีย้จา่ยในอนาคต มีดงันี ้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 2560 2559

เจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ 5,577,047.41 9,650,204.90 3,675,816.61 6,460,203.34
เจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ 78,549,050.20 171,850,445.02 5,853,283.80 80,368,220.47

รวม 84,126,097.61 181,500,649.92 9,529,100.41 86,828,423.81
หกั  สว่นของหนีส้นิระยะยาวที่ถงึ
       ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (23,856,574.99) (103,155,267.70) (2,801,415.01) (83,152,607.22)

สทุธิ 60,269,522.62 78,345,382.22 6,727,685.40 3,675,816.59

      21.2  การเพ่ิมขึน้และลดลงของหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดงันี ้
งบการเงิน

งบการเงินรวม (บาท) เฉพาะกิจการ (บาท)
มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 181,500,649.92 86,828,423.81
เพ่ิมขึน้ระหวา่งปี 6,589,247.93 6,407,648.00
จา่ยช าระคนืระหวา่งปี (103,963,800.24) (83,706,971.40)
มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 84,126,097.61 9,529,100.41

      21.3  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์ถาวร ราคาทนุที่อยูใ่นระหวา่งจา่ยช าระแกเ่จ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ ดงันี ้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 203,644,067.22 740,172,467.29 1,850,467.29 538,560,467.29
ยานพาหนะ 31,440,589.12 28,881,859.81 17,536,280.71 14,977,551.40

รวม 235,084,656.34 769,054,327.10 19,386,748.00 553,538,018.69

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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21. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (ตอ่)
      21.4  จ านวนเงินขัน้ต า่ที่ต้องจา่ยสนิทรัพย์สญัญาเชา่การเงิน มีดงันี ้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 2560 2559

ภายใน 1 ปี 27,128,127.81 109,121,750.08 2,978,800.04 85,580,430.91
เกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี 50,482,159.55 46,492,793.42 5,686,297.64 3,095,658.08
เกิน 3 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 13,535,997.00 39,391,166.53 1,181,494.00 791,247.60

รวม 91,146,284.36 195,005,710.03 9,846,591.68 89,467,336.59
หกั  ดอกเบีย้จา่ยในอนาคตของ
       สญัญาเชา่การเงิน (7,020,186.75) (13,505,060.11) (317,491.27) (2,638,912.78)
มลูคา่ปัจจบุนัของหนีส้นิตาม
       สญัญาเชา่การเงิน 84,126,097.61 181,500,649.92 9,529,100.41 86,828,423.81

22. ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน

        พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแกพ่นกังานตามสทิธิและอายงุานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว
       โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ได้แก ่ ความเสี่ยง
       ของชว่งชีวิต ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทนุ)

   ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัตอ่ไปนี ้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
   มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนั 17,382,403.50 13,744,797.50 15,628,261.50 11,813,406.50 

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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22. ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ตอ่)
   การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 2560 2559

   ยอดคงเหลอืต้นงวด 13,744,797.50 11,456,777.50 11,813,406.50 10,657,003.50 
   ต้นทนุบริการปัจจบุนั และดอกเบีย้ 3,769,792.00 2,838,796.00 2,443,535.00 1,707,179.00 
   ผลประโยชน์จา่ย (29,960.00) (55,500.00) (29,960.00) (55,500.00)
   ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกั
     คณิตศาสตร์ประกนัภยัที่รับรู้ในก าไร
     ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (102,226.00) (495,276.00) 1,401,280.00 (495,276.00)
   ยอดคงเหลอืปลายงวด 17,382,403.50 13,744,797.50 15,628,261.50 11,813,406.50 

   คา่ใช้จา่ยที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
   ต้นทนุบริการปัจจบุนั 3,279,634.00 2,413,011.04 2,025,214.00 1,310,456.00 
   ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 490,158.00 425,784.96 418,321.00 396,723.00 

รวม 3,769,792.00 2,838,796.00 2,443,535.00 1,707,179.00 

   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับรู้คา่ใช้จา่ยในรายการตอ่ไปนีใ้นงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
   คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 3,769,792.00 2,838,796.00 2,443,535.00 1,707,179.00 

   ข้อสมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกั)
งบการเงินรวม (ร้อยละ) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

2560 2559 2560 2559
   อตัราคดิลด 2.05 - 3.14 3.52 - 3.70 2.16, 2.19 3.52 
   การเพ่ิมขึน้ของเงินเดอืนในอนาคต 5.00 5.00 - 6.00 5.00 5.00 
   ข้อสมมตเิก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามข้อมลูทางสถิตทิี่เผยแพร่ทัว่ไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560
    ("TMO2017")

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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22. ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ตอ่)
   การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 2560 2559

   ยอดคงเหลอืต้นงวด 13,744,797.50 11,456,777.50 11,813,406.50 10,657,003.50 
   ต้นทนุบริการปัจจบุนั และดอกเบีย้ 3,769,792.00 2,838,796.00 2,443,535.00 1,707,179.00 
   ผลประโยชน์จา่ย (29,960.00) (55,500.00) (29,960.00) (55,500.00)
   ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกั
     คณิตศาสตร์ประกนัภยัที่รับรู้ในก าไร
     ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (102,226.00) (495,276.00) 1,401,280.00 (495,276.00)
   ยอดคงเหลอืปลายงวด 17,382,403.50 13,744,797.50 15,628,261.50 11,813,406.50 

   คา่ใช้จา่ยที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
   ต้นทนุบริการปัจจบุนั 3,279,634.00 2,413,011.04 2,025,214.00 1,310,456.00 
   ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 490,158.00 425,784.96 418,321.00 396,723.00 

รวม 3,769,792.00 2,838,796.00 2,443,535.00 1,707,179.00 

   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับรู้คา่ใช้จา่ยในรายการตอ่ไปนีใ้นงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
   คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 3,769,792.00 2,838,796.00 2,443,535.00 1,707,179.00 

   ข้อสมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกั)
งบการเงินรวม (ร้อยละ) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

2560 2559 2560 2559
   อตัราคดิลด 2.05 - 3.14 3.52 - 3.70 2.16, 2.19 3.52 
   การเพ่ิมขึน้ของเงินเดอืนในอนาคต 5.00 5.00 - 6.00 5.00 5.00 
   ข้อสมมตเิก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามข้อมลูทางสถิตทิี่เผยแพร่ทัว่ไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560
    ("TMO2017")

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

- 27 -

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 

ENERGY TRANSFORMATION FOR FUTURE

137



22. ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ตอ่)
      การวิเคราะห์ความออ่นไหว
            การเปลี่ยนแปลงในแตล่ะข้อสมมตฐิานที่เก่ียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่อาจเป็นไปได้
      อยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถือวา่ข้อสมมตฐิานอ่ืนๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอ่ภาระผกูพนัผลประโยชน์ที่ก าหนด
      ไว้เป็นจ านวนเงิน ดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
เพ่ิมขึน้ ลดลง เพ่ิมขึน้ ลดลง

   ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์
      ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560
      อตัราคดิลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) (695,834.00) 745,539.00 (627,968.00) 672,895.00
      การเพ่ิมขึน้ของเงินเดอืนในอนาคต
          (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) 659,966.00 (619,291.00) 597,761.00 (563,211.00)
      อตัราลาออก (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) (248,491.00) 276,844.00 (203,487.00) 223,831.00

            แม้วา่การวิเคราะห์นีไ้มไ่ด้ค านงึถงึการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวงัภายใต้โครงการดงักลา่ว 
      แตไ่ด้แสดงประมาณการความออ่นไหวของข้อสมมตฐิานตา่งๆ

23.  ทนุเรือนหุ้น 
        23.1 ตามรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ ถือหุ้นมีมต ิดงันี ้
                23.1.1  การลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ จาก 433,942,650.50 บาท เป็น 333,802,650.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่เหลอื
                             จากการเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 200,280,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
                             โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบยีนลดทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2560
                23.1.2  การเพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ   แบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General  Mandate)    จาก  333,802,650.50  บาท  เป็น 
                             433,942,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 200,280,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
                             โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบยีนเพ่ิมทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัที่ 4 พฤษภาคม 2560
                23.1.3  การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ านวน 200,280,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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        23.2 การเพ่ิมขึน้และลดลงของทนุเรือนหุ้น ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดงันี ้
   

จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท) จ านวนหุ้น จ านวนเงิน(บาท)
ยอด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 867,885,301 433,942,650.50 667,605,301 333,802,650.50
เพ่ิมทนุหุ้นสามญั 0 0.00 0 0.00
ลดทนุหุ้นสามญั 0 0.00 0 0.00
ยอด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 867,885,301 433,942,650.50 667,605,301 333,802,650.50

        23.3 ตามรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่  1/2560  ของบริษัท  ยเูอซี  ยทูลิติส์ี  จ ากดั  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย   เม่ือวนัที่  24 
                เมษายน 2560 มีมตเิพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบริษัทจาก 10,000,000.00 บาท เป็น 30,000,000.00 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม ่ 
                จ านวน  200,000  หุ้น  มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท  โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบยีนเพ่ิมทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า 
                กระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2560
        23.4 ตามรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่  1/2560  ของบริษัท  ยเูอซี  เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย เม่ือวนัที่  24  
                เมษายน 2560 มีมตเิพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบริษัทจาก 95,000,000.00 บาท เป็น 200,000,000.00 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม ่
                จ านวน  1,050,000  หุ้น  มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบยีนเพ่ิมทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า 
                กระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2560
        23.5 ตามรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัที่  21 เมษายน 2559  ผู้ ถือหุ้นมีมตดิงันี ้
                23.5.1  ลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ จ านวน 39.37 ล้านบาท (หุ้นสามญั 78,742,101 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) 
                             เป็นหุ้นสามญัที่เหลอืจากรองรับการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ  UAC-W1 ท าให้บริษัทฯ  มีทนุจดทะเบยีน  จ านวน   
                             667,605,301  หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  0.50  บาท   โดยบริษัทฯ    ได้จดทะเบยีนลดทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า 
                             กระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวนัที่ 4 พฤษภาคม 2559
                23.5.2  เพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ  แบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General  Mandate) โดยออกหุ้นสามญัใหม ่จ านวนไมเ่กิน 
                             200,280,000 หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงิน 100.14 ล้านบาท และเสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิ
                             ตามสดัสว่นจ านวนที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนถืออยู ่ จ านวนไมเ่กิน  133,520,000 หุ้น และบคุคลในวงจ ากดั จ านวนไมเ่กิน  
                             66,760,000  หุ้น  โดยบริษัทฯ  ได้จดทะเบยีนเพ่ิมทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวนัที่ 10 
                             พฤษภาคม 2559

24. ส ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชน จ ากดั บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิส าหรับปีไว้เป็นส ารองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่

      ร้อยละ  5  ของก าไรสทุธิประจ าปี  หลงัหกัด้วยขาดทนุสะสมยกมา  (ถ้ามี)  จนกวา่ส ารองตามกฎหมายนีจ้ะมียอดไมน้่อยกวา่
      ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ซึง่ทนุส ารองตามกฎหมายนีไ้มอ่าจน าไปจา่ยเงินปันผลได้

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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25.  การจดัสรรก าไรสะสม
        25.1  ตามรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2560  ผู้ ถือหุ้นมีมตใิห้จา่ยเงินปันผลให้แก่
               ผู้ ถือหุ้น อตัราหุ้นละ 0.05 บาท จ านวน 667.61 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 33.38 ล้านบาท และตัง้ส ารองตามกฎหมายส าหรับ
               ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 จ านวน 0.34 ล้านบาท โดยจา่ยเงินปันผลแล้วในวนัที่ 24 เมษายน 2560
        25.2  ตามรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2559 เม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมตใิห้จา่ยเงินปันผลให้แก่
               ผู้ ถือหุ้น  อตัราหุ้นละ  0.10  บาท  จ านวน   667.61  ล้านหุ้น  รวมเป็นเงิน  66.76  ล้านบาท   และตัง้ส ารองตามกฎหมาย
               ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  จ านวน 4.34 ล้านบาท  โดยจา่ยเงินปันผลแล้วในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2559

26. ภาษีเงินได้
      26.1  การค านวณภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั

              บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ค านวณภาษีเงินได้ในอตัราตามเกณฑ์ประมวลรัษฎากร จากก าไร(ขาดทนุ)กอ่นหกัภาษีเงินได้
     ส าหรับปี   บวกกลบัด้วยส ารองคา่ใช้จา่ยและรายการอ่ืนๆ   ที่ไมอ่นญุาตให้ถือเป็นรายจา่ยในการค านวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี) 
     ยกเว้นก าไรในสว่นที่ได้รับยกเว้นจากการได้รับสง่เสริมการลงทนุ

      26.2  คา่ใช้จา่ย(รายได้)ภาษีเงินได้ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  มีดงันี ้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั
ส าหรับปีปัจจบุนั 5,019,995.74 14,928,393.24 0.00 0.00

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตา่งชัว่คราว 19,348,380.83 (10,303,255.76) 24,830,925.94 (8,978,737.08)

คา่ใช้จา่ย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู้
ในก าไรหรือขาดทนุ 24,368,376.57 4,625,137.48 24,830,925.94 (8,978,737.08)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกบั
     ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง
          ผลประโยชน์พนกังานที่ก าหนดไว้ (69,547.40) 99,055.20           (280,256.00) 99,055.20          
คา่ใช้จา่ย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู้ใน
     ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (69,547.40) 99,055.20           (280,256.00) 99,055.20          

ลงช่ือ …………………………………...…………………………………...……....…….. กรรมการ
              (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      26.3  การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีทีแ่ท้จริง
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 119,536,177.94 17,182,159.60 165,915,165.21 (2,149,393.86)
อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 20 20 20
ภาษีเงินได้ 23,907,235.60 3,436,431.92 33,183,033.04 (429,878.77)
คา่ใช้จา่ยต้องห้ามทางภาษี 3,654,986.63 4,968,492.41 1,028,292.21 1,126,757.74
คา่ใช้จา่ยทีห่กัได้เพ่ิมทางภาษี (571,472.21) (1,185,756.71) (378,050.63) (673,267.37)
ภาษีเงินได้ทีช่ าระเกิน 0.00 2,368,393.35 0.00 0.00
รายได้ทีต้่องช าระภาษีเพ่ิม 0.00 874,623.31 0.00 0.00
รายได้ทีไ่ด้รับยกเว้นภาษี 0.00 0.00 (9,002,348.68) (9,002,348.68)
ก าไร(ขาดทนุ)ทีไ่ด้รับสง่เสริมการลงทนุ (744,126.95) (97,294.30) 0.00 0.00
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม (1,878,246.50) (6,237,193.26) 0.00 0.00

ผลกระทบจากการตดัรายการกบั
บริษัทยอ่ย 0.00 497,440.76 0.00 0.00

คา่ใช้จา่ย(รายได้)ภาษีเงินได้ทีแ่สดงใน
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 24,368,376.57 4,625,137.48 24,830,925.94 (8,978,737.08)

อตัราภาษีเงินได้ทีแ่ท้จริงร้อยละ 20 27 15 418

27. ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น
                ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  ค านวณโดยการหารยอดก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี  ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยทีอ่อก
       และเรียกช าระแล้ว โดยใช้จ านวนหุ้นรวมจ านวนหุ้นปันผลทีอ่อกให้แก่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น จ านวนหุ้น ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น จ านวนหุ้น
(บาท) (หุ้น) (บาท)

ปี 2560 0.15 667,605,301       0.21 667,605,301
ปี 2559 0.03 664,188,383       0.01 664,188,383       

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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28. รายการบญัชีกบับคุคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั

                สว่นหนึง่ในทรัพย์สิน หนีส้ิน รายได้และคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เกิดขึน้จากรายการบญัชีกบับคุคลและกิจการ

      ทีเ่ก่ียวข้องกนั   รายการทีเ่ก่ียวข้องกนัดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า   และเกณฑ์ตามทีต่กลงระหวา่งกนั มีรายละเอียดดงันี ้

      28.1  ข้อมลูทัว่ไป

รายการค้า

            บคุคลทีเ่ก่ียวข้อง

             นางสาวชวษิศา  ชีวะเกตุ ญาติสนิทของกรรมการ คา่เชา่โกดงัสินค้า เดือนละ 0.14 ล้านบาท 

             นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการ เงินกู้ยืม โดยไม่คิดดอกเบีย้

            บริษัทยอ่ย

             บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั บริษัทยอ่ย เงินให้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.5 ตอ่ปี

             บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี ่ จ ากดั บริษัทยอ่ย รายได้อ่ืน เดือนละ 0.03 ล้านบาท 

เงินให้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-2 ตอ่ปี

             บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั บริษัทยอ่ย ขายสินค้า ราคาตลาด

รายได้อ่ืน เดือนละ 0.03 - 0.04 ล้านบาท 

เงินให้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-1 ตอ่ปี,

MLR-2 ตอ่ปี

             บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั บริษัทยอ่ย รายได้อ่ืน เดือนละ 0.01 - 0.02 ล้านบาท 

เงินให้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-2 ตอ่ปี

             บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ บริษัทยอ่ย คา่ใช้จา่ยอ่ืน ตามทีจ่า่ยจริง 

แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั ซือ้สินค้า ราคาตลาด

เงินให้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-2 ตอ่ปี

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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28. รายการบญัชีกบับคุคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั

                สว่นหนึง่ในทรัพย์สิน หนีส้ิน รายได้และคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เกิดขึน้จากรายการบญัชีกบับคุคลและกิจการ

      ทีเ่ก่ียวข้องกนั   รายการทีเ่ก่ียวข้องกนัดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า   และเกณฑ์ตามทีต่กลงระหวา่งกนั มีรายละเอียดดงันี ้

      28.1  ข้อมลูทัว่ไป

รายการค้า

            บคุคลทีเ่ก่ียวข้อง

             นางสาวชวษิศา  ชีวะเกตุ ญาติสนิทของกรรมการ คา่เชา่โกดงัสินค้า เดือนละ 0.14 ล้านบาท 

             นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการ เงินกู้ยืม โดยไม่คิดดอกเบีย้

            บริษัทยอ่ย

             บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั บริษัทยอ่ย เงินให้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.5 ตอ่ปี

             บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี ่ จ ากดั บริษัทยอ่ย รายได้อ่ืน เดือนละ 0.03 ล้านบาท 

เงินให้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-2 ตอ่ปี

             บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั บริษัทยอ่ย ขายสินค้า ราคาตลาด

รายได้อ่ืน เดือนละ 0.03 - 0.04 ล้านบาท 

เงินให้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-1 ตอ่ปี,

MLR-2 ตอ่ปี

             บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั บริษัทยอ่ย รายได้อ่ืน เดือนละ 0.01 - 0.02 ล้านบาท 

เงินให้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-2 ตอ่ปี

             บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ บริษัทยอ่ย คา่ใช้จา่ยอ่ืน ตามทีจ่า่ยจริง 

แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั ซือ้สินค้า ราคาตลาด

เงินให้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-2 ตอ่ปี

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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28. รายการบญัชีกบับคุคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั (ตอ่)

รายการค้า

           บริษัทร่วม

             บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกนั ขายสินค้า ราคาตลาด

ซือ้สินค้า ราคาตลาด

             บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกนั รายได้อ่ืน เดือนละ 0.02 - 0.11 ล้านบาท 

ซือ้สินค้า ราคาตลาด

คา่จ้างผู้ รับเหมา ตามราคาทีต่กลงกนั 

             บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกนั เงินให้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 1 ตอ่ปี

             บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) บริษัทร่วมและกรรมการร่วมกนั เงินให้กู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 1 ตอ่ปี

จ ากดั รายได้อ่ืน เดือนละ 0.02 ล้านบาท

คา่จ้างผู้ รับเหมา ตามราคาทีต่กลงกนั 

           กิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง

             บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั ผู้ ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทยอ่ย เงินกู้ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 2 ตอ่ปี

             ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เทพประทานพร วสัดภุณัฑ์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทยอ่ย คา่วสัดุ ราคาตลาด

             ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ภกัดีแผ่นดินขอนแก่น ผู้ ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทยอ่ย คา่วสัดุ ราคาตลาด

             ห้างหุ้นสว่นจ ากดั มหาเทวพรหม ผู้ ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทยอ่ย คา่ใช้จา่ยอ่ืน ตามราคาทีต่กลงกนั

เทพประทานพรคอนกรีต

             บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จ ากดั ญาติสนิทของกรรมการ ซือ้สินค้า ราคาตลาด

             บริษัท พีพีเจ จ ากดั ญาติสนิทของกรรมการ คา่ใช้จา่ยอ่ืน ราคาตลาด

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      28.2  รายการทรัพย์สินและหนีส้ินกบับคุคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั ดงันี ้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 
   บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั 0.00 0.00 0.00 48,219.00
   บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 8,926,815.00 5,311,554.00
   บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 6,290,785.07 15,448,409.02
   บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 0.00 0.00 272,975.00 18,048.00
   บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 0.00 1,380,300.00 0.00 1,380,300.00
   บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 269,640.00 0.00 269,640.00 0.00
   บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั 1,329,191.22 389,068.00 0.00 0.00
   บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 24,569.33 9,342.46 0.00 0.00

รวม 1,623,400.55 1,778,710.46 15,760,215.07 22,206,530.02
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้สินค้า
   บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 281,529.17 0.00 281,529.17 0.00
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้สินทรัพย์ถาวร
   บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 0.00 993,678.75 0.00 993,678.75
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้
   บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00
   บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 93,000,000.00 86,500,000.00
   บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 45,000,000.00 106,000,000.00
   บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ 
        แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00
   บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 0.00 0.00 5,500,000.00 5,000,000.00
   บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00
   บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 1,667,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00

รวม 18,667,000.00 18,000,000.00 173,500,000.00 217,500,000.00

การเพ่ิมขึน้และลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 มีดงันี ้
งบการเงิน

งบการเงินรวม (บาท) เฉพาะกิจการ (บาท)
ยอดคงเหลือต้นปี 18,000,000.00 217,500,000.00
ให้กู้ยืมเพ่ิมระหวา่งปี 667,000.00 81,200,000.00
รับช าระระหวา่งปี 0.00 (125,200,000.00)
ยอดคงเหลือปลายปี 18,667,000.00 173,500,000.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      28.2  รายการทรัพย์สินและหนีส้ินกบับคุคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั ดงันี ้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 
   บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั 0.00 0.00 0.00 48,219.00
   บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 8,926,815.00 5,311,554.00
   บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 6,290,785.07 15,448,409.02
   บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 0.00 0.00 272,975.00 18,048.00
   บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 0.00 1,380,300.00 0.00 1,380,300.00
   บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 269,640.00 0.00 269,640.00 0.00
   บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั 1,329,191.22 389,068.00 0.00 0.00
   บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 24,569.33 9,342.46 0.00 0.00

รวม 1,623,400.55 1,778,710.46 15,760,215.07 22,206,530.02
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้สินค้า
   บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 281,529.17 0.00 281,529.17 0.00
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้สินทรัพย์ถาวร
   บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 0.00 993,678.75 0.00 993,678.75
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้
   บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00
   บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 93,000,000.00 86,500,000.00
   บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 45,000,000.00 106,000,000.00
   บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ 
        แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00
   บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 0.00 0.00 5,500,000.00 5,000,000.00
   บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00
   บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 1,667,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00

รวม 18,667,000.00 18,000,000.00 173,500,000.00 217,500,000.00

การเพ่ิมขึน้และลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 มีดงันี ้
งบการเงิน

งบการเงินรวม (บาท) เฉพาะกิจการ (บาท)
ยอดคงเหลือต้นปี 18,000,000.00 217,500,000.00
ให้กู้ยืมเพ่ิมระหวา่งปี 667,000.00 81,200,000.00
รับช าระระหวา่งปี 0.00 (125,200,000.00)
ยอดคงเหลือปลายปี 18,667,000.00 173,500,000.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      28.2  รายการทรัพย์สินและหนีส้ินกบับคุคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั (ตอ่)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 2560 2559

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอ่ืน

   บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 

        เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 0.00 20,116.00

   บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 3,645,820.43 4,642,357.83 3,645,820.43 4,642,357.83

   บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 8,562,578.96 17,650,200.39 0.00 0.00

   บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 3,126,222.00 140,600.00 0.00 0.00

   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั 7,469,655.00 3,787,176.00 0.00 0.00

   บริษัท พีพีเจ จ ากดั 29,300.00 18,000.00 29,300.00 18,000.00

   บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จ ากดั 53,623.00 9,118.72 0.00 0.00

รวม 22,887,199.39 26,247,452.94 3,675,120.43 4,680,473.83

เงินกู้ยืมระยะสัน้

   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั 90,000,000.00 81,000,000.00 0.00 0.00

   นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส 400,000.00 0.00 0.00 0.00

รวม 90,400,000.00 81,000,000.00 0.00 0.00

การเพ่ิมขึน้และลดลงของเงินกู้ยืมระยะสัน้  ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 มีดงันี ้

งบการเงินรวม (บาท)

ยอดคงเหลือต้นปี 81,000,000.00

รับเงินกู้ยืมเพ่ิมระหวา่งปี 9,400,000.00

ยอดคงเหลือปลายปี 90,400,000.00

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      28.3  รายการรายได้และคา่ใช้จา่ยกบับคุคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560  และ 2559  มีดงันี ้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
                  รายได้จากการขาย

   บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 16,599,227.77 18,339,298.01
   บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 860,000.00 2,395,100.00 860,000.00 2,395,100.00

รวม 860,000.00 2,395,100.00 17,459,227.77 20,734,398.01
                  รายได้อ่ืน

   บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั 0.00 0.00 370,685.00 48,219.00
             บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 4,091,811.00 3,686,442.00
             บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 2,658,333.00 5,595,066.00

   บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 0.00 0.00 352,449.00 456,782.00
   บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ 
        แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 310,891.00 681,370.00

             บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 262,382.19 890,000.00 252,000.00 890,000.00
   บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั 940,123.22 643,575.00 0.00 0.00

             บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 310,377.54 149,342.46 240,000.00 140,000.00
รวม 1,512,882.95 1,682,917.46 8,276,169.00 11,497,879.00

                  ต้นทนุขายและให้บริการ
     1)  ซือ้สินค้า

     บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 119,800.00 18,800.00

               บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 54,167,412.46 22,245,815.20 54,167,412.46 22,245,815.20
     2)  คา่จ้างผู้ รับเหมา 
               บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 1,730,040.04 286,064.50 1,730,040.04 0.00

     บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 377,127.50 1,362,127.50 0.00 0.00
3)  คา่ใช้จา่ยในการผลิต
     บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จ ากดั 88,056.00 229,115.00 0.00 0.00

รวม 56,362,636.00 24,123,122.20 56,017,252.50 22,264,615.20

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      28.3  รายการรายได้และคา่ใช้จา่ยกบับคุคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560  และ 2559  มีดงันี ้
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559
                  รายได้จากการขาย

   บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 16,599,227.77 18,339,298.01
   บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 860,000.00 2,395,100.00 860,000.00 2,395,100.00

รวม 860,000.00 2,395,100.00 17,459,227.77 20,734,398.01
                  รายได้อ่ืน

   บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ากดั 0.00 0.00 370,685.00 48,219.00
             บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 4,091,811.00 3,686,442.00
             บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.00 0.00 2,658,333.00 5,595,066.00

   บริษัท โซลา่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 0.00 0.00 352,449.00 456,782.00
   บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ 
        แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 310,891.00 681,370.00

             บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 262,382.19 890,000.00 252,000.00 890,000.00
   บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ากดั 940,123.22 643,575.00 0.00 0.00

             บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 310,377.54 149,342.46 240,000.00 140,000.00
รวม 1,512,882.95 1,682,917.46 8,276,169.00 11,497,879.00

                  ต้นทนุขายและให้บริการ
     1)  ซือ้สินค้า

     บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
        เคมิคลัส์ จ ากดั 0.00 0.00 119,800.00 18,800.00

               บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 54,167,412.46 22,245,815.20 54,167,412.46 22,245,815.20
     2)  คา่จ้างผู้ รับเหมา 
               บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 1,730,040.04 286,064.50 1,730,040.04 0.00

     บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 377,127.50 1,362,127.50 0.00 0.00
3)  คา่ใช้จา่ยในการผลิต
     บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จ ากดั 88,056.00 229,115.00 0.00 0.00

รวม 56,362,636.00 24,123,122.20 56,017,252.50 22,264,615.20

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      28.3  รายการรายได้และคา่ใช้จา่ยกบับคุคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้(ตอ่)
               

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 2560 2559

                  คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
             นางสาวชวษิศา  ชีวะเกตุ 1,667,368.44 1,667,368.44 1,667,368.44 1,667,368.44

   บริษัท พีพีเจ จ ากดั 74,900.00 265,997.20 74,900.00 265,997.20
   บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล จ ากดั 80,650.00 98,300.00 80,650.00 98,300.00

รวม 1,822,918.44 2,031,665.64 1,822,918.44 2,031,665.64
                  ต้นทนุทางการเงิน - ดอกเบีย้จา่ย 

   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั 3,682,479.00 864,913.00 0.00 0.00

      28.4   รายการอ่ืนกบับคุคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559

                  สินทรัพย์ถาวร

             บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 1,446,178.67 26,671,388.29 0.00 238,241.20

   บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ากดั 3,126,222.00 0.00 0.00 0.00

   บริษัท ทีพีที เทพประทานพร จ ากดั 0.00 2,324,933.00 0.00 0.00

   ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ภกัดีแผ่นดินขอนแก่น 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00

รวม 4,572,400.67 30,996,321.29 0.00 238,241.20

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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29. คา่ตอบแทนกรรมการ
                คา่ตอบแทนกรรมการนีเ้น้นผลประโยชน์ทีจ่า่ยให้แก่กรรมการบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
      จ ากดั  โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเ่ก่ียวข้องทีจ่า่ยให้กบักรรมการในฐานะผู้บริหาร

30. คา่ตอบแทนผู้บริหาร
                คา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัเงินเดือน    คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
      ผู้บริหาร และให้ผู้บริหารตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ อนัได้แก่ ผู้จดัการหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
      ระดบับริหารสีร่ายแรกตอ่จากผู้จดัการลงมา  และผู้ซึง่ด ารงต าแหน่งเทียบเทา่ระดบับริหารรายทีส่ีท่กุราย  

31. คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะ

                คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะทีส่ าคญั ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 2560 2559

    งานทีกิ่จการท าและถือเป็น
         รายจา่ยฝ่ายทนุ (2,022,714.00) (6,425,687.42) 0.00 (1,890,572.34)
    การเปลีย่นแปลงในสินค้าคงเหลือ 26,350,071.32 4,993,046.27 (24,397,339.11) 5,625,374.03
    วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 271,623,300.06 218,208,606.25 57,805,724.38 40,133,188.15
    คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน 113,768,839.25 103,613,690.72 70,480,133.37 66,864,884.58
    คา่เสือ่มราคา 98,720,584.29 94,129,061.68 68,405,465.66 66,142,307.69
    คา่ตดัจ าหน่าย 11,884,469.70 11,884,469.70 0.00 0.00
    ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 0.00 37,852,677.03 0.00 37,852,677.03
    คา่นายหน้าขายสินค้า 4,019,581.00 3,604,170.00 4,019,581.00 3,604,170.00
    คา่ตอบแทนกรรมการ 4,320,000.00 3,380,000.00 2,820,000.00 2,300,000.00
    คา่ตอบแทนผู้บริหาร 21,081,143.30 23,042,080.01 17,394,993.30 19,163,330.01

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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29. คา่ตอบแทนกรรมการ
                คา่ตอบแทนกรรมการนีเ้น้นผลประโยชน์ทีจ่า่ยให้แก่กรรมการบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
      จ ากดั  โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเ่ก่ียวข้องทีจ่า่ยให้กบักรรมการในฐานะผู้บริหาร

30. คา่ตอบแทนผู้บริหาร
                คา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัเงินเดือน    คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ
      ผู้บริหาร และให้ผู้บริหารตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ อนัได้แก่ ผู้จดัการหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
      ระดบับริหารสีร่ายแรกตอ่จากผู้จดัการลงมา  และผู้ซึง่ด ารงต าแหน่งเทียบเทา่ระดบับริหารรายทีส่ีท่กุราย  

31. คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะ

                คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะทีส่ าคญั ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 2560 2559

    งานทีกิ่จการท าและถือเป็น
         รายจา่ยฝ่ายทนุ (2,022,714.00) (6,425,687.42) 0.00 (1,890,572.34)
    การเปลีย่นแปลงในสินค้าคงเหลือ 26,350,071.32 4,993,046.27 (24,397,339.11) 5,625,374.03
    วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 271,623,300.06 218,208,606.25 57,805,724.38 40,133,188.15
    คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน 113,768,839.25 103,613,690.72 70,480,133.37 66,864,884.58
    คา่เสือ่มราคา 98,720,584.29 94,129,061.68 68,405,465.66 66,142,307.69
    คา่ตดัจ าหน่าย 11,884,469.70 11,884,469.70 0.00 0.00
    ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 0.00 37,852,677.03 0.00 37,852,677.03
    คา่นายหน้าขายสินค้า 4,019,581.00 3,604,170.00 4,019,581.00 3,604,170.00
    คา่ตอบแทนกรรมการ 4,320,000.00 3,380,000.00 2,820,000.00 2,300,000.00
    คา่ตอบแทนผู้บริหาร 21,081,143.30 23,042,080.01 17,394,993.30 19,163,330.01

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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32. สว่นงานด าเนินงาน
      32.1  ข้อมลูสว่นงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯ   ทีผู่้ มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงาน
              ได้รับและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงาน และประเมินผลการด าเนินงาน
              ของสว่นงาน   โดยผู้ มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงานของบริษัทฯ  คือ  ประธานกรรมการบริหาร
      32.2  บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยด าเนินธุรกิจในสว่นงานด าเนินงานทีส่ าคญั  ดงันี ้
                บริษัทใหญ่

 -  สว่นงานทางธุรกิจ  คือ  1) น าเข้าและจ าหน่าย สารเคมีและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ,  2) ให้บริการเป็นทีป่รึกษา
    และให้ค าแนะน าด้านการตลาดส าหรับสินค้าและบริการ,  3) ผลิตและจ าหน่ายก๊าซชีวภาพ,  4)  ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 
    เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ และ  5)  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 

       -  สว่นงานทางภมิูศาสตร์  มีทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ   
                บริษัทยอ่ย

 -  สว่นงานทางธุรกิจ  คือ  1)  รับจ้างผลิตน า้ประปา  เพ่ือใช้ในอตุสาหกรรม  และใช้ในการบริโภค  รวมทัง้จ าหน่ายและ
    ติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้อง , 2) ผลิตและจ าหน่ายก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  การขนสง่คมนาคมและ
    อตุสาหกรรมทัว่ไป  (ยงัไม่มีรายได้),   3)  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังานทดแทน,  4)   ผลิตและจ าหน่าย
    เชือ้เพลิงอดัแทง่ (ยงัไม่มีรายได้) และ 5) ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป
 -  สว่นงานทางภมิูศาสตร์   มีทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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33. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
      33.1  นโยบายการบญัชี

รายละเอียดนโยบายบญัชีทีส่ าคญั   วธีิการทีใ่ช้ซึง่รวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และการวดัมลูคา่ทีเ่ก่ียวกบัสินทรัพย์และ
      หนีส้ินทางการเงินแตล่ะประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตขุ้อ 4.10
      33.2  ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา

ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา เกิดจากการทีคู่ส่ญัญาไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในสญัญา  ซึง่ก่อให้เกิดความ
      เสียหายแก่บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ย    บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยมีนโยบายในการป้องกนัความเสีย่งนี ้     โดยการวเิคราะห์ฐานะ
      ทางการเงินของลกูค้า ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบญัชีของสินทรัพย์หลงัหกัคา่เผ่ือ
      หนีส้งสยัจะสญูถือเป็นมลูคา่สงูสดุของความเสีย่งทีเ่กิดจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา
      33.3  ความเสีย่งเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้

ความเสีย่งเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้   เกิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคต   การเปลีย่นแปลง
      ดงักลา่วอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ    และบริษัทยอ่ย       บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ย 
      มีความเสีย่งเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ เน่ืองจากรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว 
      และหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมิได้ใช้อนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว
      33.4  ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

บริษัทฯ     และบริษัทยอ่ยมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นอนัเก่ียวเน่ืองจากการซือ้และขายสินค้าเป็นเงินตราตา่ง
       ประเทศ   บริษัทฯ    และบริษัทยอ่ยได้ตกลงท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า   เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกนั
       ความเสีย่ง  ซึง่สญัญาดงักลา่วมีอายไุม่เกินหนึง่ปี

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินทีเ่ป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศดงันี ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
        สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคารในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 80,053.72 151,922.05 80,053.72 151,922.50
ลกูหนีก้ารค้าในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 95,876.45 202,320.50 72,196.45 193,360.50
ลกูหนีอ่ื้นในสกลุเงินดอลลาร์
       สหรัฐอเมริกา 61,690.00 71,975.55 61,690.00 71,975.55

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

            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      33.4  ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (ตอ่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

        หนีส้ินทางการเงิน 

เจ้าหนีธ้นาคารทรัสต์รีซีทในสกลุเงิน

       ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,193,014.97 0.00 1,193,014.97 0.00

เจ้าหนีก้ารค้าในสกลุเงินดอลลาร์

       สหรัฐอเมริกา 3,679,025.96 2,020,694.28 3,493,764.96 1,772,742.28

เจ้าหนีก้ารค้าในสกลุเงินยโูร 3,012.75 136,991.10 3,012.75 136,991.10

เจ้าหนีอ่ื้นในสกลุเงินดอลลาร์

       สิงคโปร์ 0.00 5,480.00 0.00 5,480.00

      33.5  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าคงเหลือ ดงันี ้
งบการเงินรวม

อตัราแลกเปลีย่นตอ่บาท
2560 2559 2560 2559

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 32.45 - 33.4492 34.7320 - 36.0850 4,250,509.44        2,711,775.10
สกลุเงินยโูร 0.00 37.84 - 39.37 0.00 307,455.20         
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 0.00 24.9150 0.00 5,480.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อตัราแลกเปลีย่นตอ่บาท
2560 2559 2560 2559

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 32.45 - 33.4492 34.7320 - 36.0850 4,085,704.44        2,428,823.10
สกลุเงินยโูร 0.00 37.84 - 39.37 0.00 307,455.20
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 0.00 24.9150 0.00 5,480.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      33.4  ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (ตอ่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

        หนีส้ินทางการเงิน 

เจ้าหนีธ้นาคารทรัสต์รีซีทในสกลุเงิน

       ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,193,014.97 0.00 1,193,014.97 0.00

เจ้าหนีก้ารค้าในสกลุเงินดอลลาร์

       สหรัฐอเมริกา 3,679,025.96 2,020,694.28 3,493,764.96 1,772,742.28

เจ้าหนีก้ารค้าในสกลุเงินยโูร 3,012.75 136,991.10 3,012.75 136,991.10

เจ้าหนีอ่ื้นในสกลุเงินดอลลาร์

       สิงคโปร์ 0.00 5,480.00 0.00 5,480.00

      33.5  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าคงเหลือ ดงันี ้
งบการเงินรวม

อตัราแลกเปลีย่นตอ่บาท
2560 2559 2560 2559

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 32.45 - 33.4492 34.7320 - 36.0850 4,250,509.44        2,711,775.10
สกลุเงินยโูร 0.00 37.84 - 39.37 0.00 307,455.20         
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 0.00 24.9150 0.00 5,480.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อตัราแลกเปลีย่นตอ่บาท
2560 2559 2560 2559

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 32.45 - 33.4492 34.7320 - 36.0850 4,085,704.44        2,428,823.10
สกลุเงินยโูร 0.00 37.84 - 39.37 0.00 307,455.20
สกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 0.00 24.9150 0.00 5,480.00

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      33.6  ราคายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  เงินลงทนุ

       ชัว่คราว      ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน     เงินให้กู้ยืมระยะสัน้     หนีส้ินทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน   
       ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสัน้  
       เงินกู้ยืมระยะยาว และหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน มีมลูคา่ใกล้เคียงกบัมลูคา่ยตุิธรรม 

34. ภาระผกูพนัและหนีส้ินทีอ่าจจะเกิดขึน้ในภายหน้า 
      34.1  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัทีต้่องจา่ยช าระเงินตามสญัญาเชา่ด าเนินงานทีไ่ม่สามารถยกเลิกได้กบัผู้ให้เชา่หลายราย
               เพ่ือใช้เป็นอาคารส านกังาน,โกดงัเก็บสินค้า, ทีต่ัง้โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอดั และทีต่ัง้โรงงานผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 2560 2559

ภายใน 1 ปี 7,360,143.69 8,325,104.81 4,309,072.11 5,514,585.23
เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 19,648,632.81 20,065,110.39 12,692,106.49 12,936,844.07
เกิน 5 ปี 96,365,900.98 100,992,339.47 70,883,795.70 73,917,602.61

รวม 123,374,677.48 129,382,554.67 87,884,974.30 92,369,031.91

      34.2  บริษัทฯ   และบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาบริการในพืน้ทีอ่าคารส านกังานและโกดงัสินค้ากบัผู้ให้บริการหลายราย 
               ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2560 และ 2559  บริษัทฯ  มีภาระทีจ่ะต้องจา่ย คา่บริการจนครบก าหนดสญัญา จ านวน 3.71 ล้านบาท 
               และ 5.76 ล้านบาทในงบการเงินรวม และจ านวน 2.76 ล้านบาท และ 4.06 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั
      34.3  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้สินค้า สินทรัพย์ถาวรและจ้างผู้ รับเหมากบัผู้ขายและผู้ รับจ้างหลายราย
               คงเหลือ ดงันี ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 26,869,472.45 1,249,797.45 26,869,472.45 1,249,797.45
สกลุเงินยโูร 36,991.45 262,420.10 7,330.00 220,073.30
สกลุเงินบาท 71,348,411.23 72,884,775.02 36,209,246.88 39,104,651.52

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      34.4  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึง่เก่ียวข้องกบัการซือ้สินค้ากบัธนาคารสองแหง่
                คงเหลือดงันี ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 103,243.50 229,779.20 42,984.00 191,072.00

      34.5  บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยมีหนีส้ินทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการให้ธนาคาร   2   แหง่   ออกหนงัสือค า้ประกนัคณุภาพสินค้าให้
               กบัลกูค้าบางราย,    ค า้ประกนัสญัญาจ้างเหมา    และค า้ประกนัภาษีอากรในการน าเข้าสินค้าจากตา่งประเทศ ณ วนัที ่31
               ธันวาคม  2560 และ 2559 รวมจ านวนเงินประมาณ 72.05 ล้านบาท และ  41.68 ล้านบาทในงบการเงินรวม และจ านวน 
               47.18 ล้านบาท  และ  37.28  ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั หนงัสือค า้ประกนัดงักลา่วไม่มีหลกัทรัพย์
               ค า้ประกนั

35. กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน

                บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  ช่ือ  "กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์พลูฟันด์

      ซึง่จดทะเบียนแล้ว"  ตามพระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  พ.ศ.  2530 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้บริษัทจดัการกองทนุ

      เป็นผู้จดัการกองทนุฯ ซึง่ตามระเบียบของกองทนุฯ พนกังานต้องจา่ยสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนตาม

      อายกุารท างานของพนกังาน และบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจา่ยสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทนุในอตัราเดียวกนั สว่นทีพ่นกังาน

      จา่ยสะสมและผลประโยชน์จะจา่ยแก่สมาชิกเม่ือสมาชิกนัน้  ๆ  ครบเกษียณ  ตาย  หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก  

36. การบริหารจดัการทนุ

                วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  ในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนินงาน

      อยา่งตอ่เน่ืองและด ารงไว้ซึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสม

37.  เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
                ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่2/2561 เม่ือวนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอขอ
      อนมุตัิตอ่ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
                1.  ให้จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.12 บาท จ านวน 667,605,301 หุ้น รวมเป็นเงิน 80.11 ล้านบาท
                      ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที ่20 เมษายน 2561
                2.  การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ  ครัง้ที ่ 2  (UAC - W2)   จ านวนไม่เกิน   66,761,000  หน่วย
                      ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมลูคา่ในอตัราสว่น 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษ
                      ของใบส าคญัแสดงสิทธิให้ปัดเศษทิง้)

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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      34.4  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึง่เก่ียวข้องกบัการซือ้สินค้ากบัธนาคารสองแหง่
                คงเหลือดงันี ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 103,243.50 229,779.20 42,984.00 191,072.00

      34.5  บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยมีหนีส้ินทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการให้ธนาคาร   2   แหง่   ออกหนงัสือค า้ประกนัคณุภาพสินค้าให้
               กบัลกูค้าบางราย,    ค า้ประกนัสญัญาจ้างเหมา    และค า้ประกนัภาษีอากรในการน าเข้าสินค้าจากตา่งประเทศ ณ วนัที ่31
               ธันวาคม  2560 และ 2559 รวมจ านวนเงินประมาณ 72.05 ล้านบาท และ  41.68 ล้านบาทในงบการเงินรวม และจ านวน 
               47.18 ล้านบาท  และ  37.28  ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั หนงัสือค า้ประกนัดงักลา่วไม่มีหลกัทรัพย์
               ค า้ประกนั

35. กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน

                บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  ช่ือ  "กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์พลูฟันด์

      ซึง่จดทะเบียนแล้ว"  ตามพระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  พ.ศ.  2530 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้บริษัทจดัการกองทนุ

      เป็นผู้จดัการกองทนุฯ ซึง่ตามระเบียบของกองทนุฯ พนกังานต้องจา่ยสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนตาม

      อายกุารท างานของพนกังาน และบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจา่ยสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทนุในอตัราเดียวกนั สว่นทีพ่นกังาน

      จา่ยสะสมและผลประโยชน์จะจา่ยแก่สมาชิกเม่ือสมาชิกนัน้  ๆ  ครบเกษียณ  ตาย  หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก  

36. การบริหารจดัการทนุ

                วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  ในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนินงาน

      อยา่งตอ่เน่ืองและด ารงไว้ซึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสม

37.  เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
                ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่2/2561 เม่ือวนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอขอ
      อนมุตัิตอ่ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
                1.  ให้จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.12 บาท จ านวน 667,605,301 หุ้น รวมเป็นเงิน 80.11 ล้านบาท
                      ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที ่20 เมษายน 2561
                2.  การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ  ครัง้ที ่ 2  (UAC - W2)   จ านวนไม่เกิน   66,761,000  หน่วย
                      ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมลูคา่ในอตัราสว่น 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษ
                      ของใบส าคญัแสดงสิทธิให้ปัดเศษทิง้)

ลงช่ือ …………………………………....…………………………………...………….. กรรมการ
            (              นางสาวนิลรัตน์    จารุมโนภาส,    นายชชัพล    ประสพโชค              )
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38. ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
                ส าหรับปี 2559 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่พบวา่ไม่ได้บนัทกึแยกสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนออกจากคา่ความนิยมจากการซือ้กิจการ
      ในปี  2558   ท าให้บริษัทยอ่ยไม่ได้ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนตามทีก่ าหนดไว้ในสรุปนโยบายการบญัชีทีส่ าคญัข้อ 4.7 
      ดงันัน้ บริษัทยอ่ยจงึน าเอาผลสะสมดงักลา่วมาปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวดของปี 2560 และปรับปรุงย้อนหลงังบการเงินของปี 
      2559 ใหม่ ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว มีดงันี ้
      
      ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง เพ่ิมขึน้(ลดลง)
                งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559
สินค้าคงเหลือ 229,629,831.85 229,869,659.82 239,827.97
คา่ความนิยม 385,804,794.21 240,804,794.21 (145,000,000.00)
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 0.00 137,077,020.20 137,077,020.20
ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 311,644,449.25 303,961,374.25 (7,683,075.00)
สว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 48,406,298.78 48,406,221.95 (76.83)

                งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559
สินค้าคงเหลือ 215,785,896.95 216,068,227.87 282,330.92
คา่ความนิยม 385,804,794.21 240,804,794.21 (145,000,000.00)
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 0.00 125,192,550.50 125,192,550.50
ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 274,492,706.33 254,967,783.00 (19,524,923.33)
สว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 41,494,936.62 41,494,741.37 (195.25)

                งบก าไรขาดทนุ
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559
ต้นทนุขายและการให้บริการ 1,035,406,065.31 1,038,363,562.36 2,957,497.05
ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 57,828,073.86 66,712,543.56 8,884,469.70
ก าไรส าหรับปี 24,398,988.87 12,557,022.12 (11,841,966.75)

ก าไรตอ่หุ้น
       ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.05 0.03 (0.02)

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

บาท
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39.  รายการจดัประเภทบญัชี
                บริษัทฯ ได้จดัประเภทรายการบญัชีใหม่ ส าหรับปี 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
      ส าหรับปี 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

ก่อนจดัประเภท หลงัจดัประเภท เพ่ิมขึน้(ลดลง)
                งบก าไรขาดทนุ

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559
ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 66,712,543.56 71,782,771.21 5,070,227.65
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 190,668,414.50 185,598,186.85 (5,070,227.65)

40. การอนมุตัิงบการเงิน
                งบการเงินนีไ้ด้รับการอนมุตัิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2561

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

บาท
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39.  รายการจดัประเภทบญัชี
                บริษัทฯ ได้จดัประเภทรายการบญัชีใหม่ ส าหรับปี 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
      ส าหรับปี 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

ก่อนจดัประเภท หลงัจดัประเภท เพ่ิมขึน้(ลดลง)
                งบก าไรขาดทนุ

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559
ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 66,712,543.56 71,782,771.21 5,070,227.65
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 190,668,414.50 185,598,186.85 (5,070,227.65)

40. การอนมุตัิงบการเงิน
                งบการเงินนีไ้ด้รับการอนมุตัิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2561

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

บาท
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