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วิสัยทัศน์
บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาด

ปิโตรเคมีและสาธารณูปโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยรักษาความเป็นผู้นำาในระดับประเทศและได้รับการยอมรับ

ในระดับนานาชาติ 

พันธกิจ
1. มุ่งเน้นการประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภค 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศ สิ่งแวดล้อม และ 
สังคม

2. ประกอบธรุกิจโดยยึดหลักบรรษทัภบิาล โดยปฏิบตัต่ิอคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
โปร่งใสและต่อต้านการคอร์รัปชัน 

3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมีเสถียรภาพในระยะยาว

4. มุง่เนน้การเปน็องค์กรแหง่ความสขุ โดยคำานงึถึงสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

W E R U A C
WORKPLACE HAPPINESS ETHICS RESPONSIBILITY UNITY AUTHENTICITY COMPETENCY

บรรยากาศและสภาพแวดล�อม
ในการทำงาน มีความสุข 
ส�งเสร�มประสิทธิภาพงาน

ยึดมั่นในคุณธรรม และ
จร�ยธรรม มีความซื่อสัตย� 

ยึดถือประโยชน�องค�กร 
สังคมและประเทศชาติ

เป�นหลัก

ปฏิบัติงานด�วย
ความรับผิดชอบ

ต�อผู�ถือหุ�น สังคม 
สิ�งแวดล�อม และตนเอง 

สร�างสรรค�ผลงาน
ที่มีคุณค�าและเป�นประโยชน�

มีความรักใคร� 
สมัครสมานสามัคคี 
เติมเต็มซึ่งกันและกัน 

เพ�่อความเป�นหนึ่งเดียว
ของทีม

มุ�งมั่นสู�ความเป�นเลิศ มีศักยภาพเป�นมืออาชีพ
ในงานที่รับผิดชอบ 
เร�ยนรู� และพัฒนา

อย�างต�อเนื่อง 
เพ�่อขับเคลื่อนองค�กร

สู�เป�าหมาย

ค่านิยม
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

 หน่วย:ล้ำนบำท 

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน 2562 2561 2560

สินทรัพย์รวม  3,045.07  4,032.66  3,163.65 

หนี้สินรวม  1,601.23  2,728.63  1,850.87 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,443.84  1,304.03  1,312.77 

รำยได้จำกกำรขำยรวม  2,871.96  2,552.89  1,626.87 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  253.64  223.16  200.40 

รำยได้อื่น  31.62  55.97  29.72 

ส่วนแบ่งก�ำไร(ขำดทุน)ของบริษัทร่วม  72.51  59.13  2.53 

ก�ำไรสุทธิ  153.57  136.51  95.40 

EBITDA  351.66  361.11  296.63 

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท)  0.25  0.21  0.15 

ทุนจดทะเบียน  367.18  367.18  433.94 

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว  333.80  333.80  333.80 

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2561 2560

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) 5.35 5.35 5.85

อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 12.31 10.97 8.10

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 4.63 3.88 3.27

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.15 2.15 1.45
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สารจากคณะกรรมการ

UAC ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน
และด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่

• รางวัล Rising Star
Sustainability Awards 2019

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รางวัล Thailand Energy

Awards 2019
• รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 

(Green Industry 4: GI4)

(นายไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา)
ประธานกรรมการ

(นายกิตติ  ชีวะเกตุ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำง
รวดเรว็ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงด้ำนเศรษฐกิจ 
กำรเมอืง สิง่แวดล้อม รวมถึงสภำพภูมอิำกำศ ซึง่ถือเป็นควำมท้ำทำย
ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) (“UAC”) ในกำรก�ำหนด
กลยุทธ์ นโยบำย และเป้ำหมำยในด�ำเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยำวด้วยควำมระมัดระวังภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
เพ่ือเตรยีมควำมพร้อมในกำรรบักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว โดยค�ำนึง
ถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยเป็นส�ำคัญ และเสริมสร้ำง
ศักยภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมท้ำทำยดังกล่ำว เพื่อสร้ำง
ควำมย่ังยืนได้อย่ำงมั่นคงและต่อเน่ือง โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
กำรปฏิบัติอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน 
อนัส่งผลให้ในปีท่ีผ่ำนมำ UAC ได้รบัรำงวลัด้ำนควำมย่ังยืนและด้ำน
สิง่แวดล้อม ได้แก่ รำงวัล Rising Star Sustainability Awards 2019 
จำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และได้รบัเลอืกให้อยู่ในรำยชือ่ 
“หุ้นยั่งยื่น” หรือ Thailand Sustainability Investment (THIS) เป็น
ปีท่ี 4 ติดต่อกัน รำงวัล Thailand Energy Awards 2019 ประเภท
โครงกำรท่ีเชื่อมโยงกับระบบสำยส่งไฟฟ้ำ (On Grid) ของโรงไฟฟ้ำ
ก๊ำซชีวภำพจำกพืชพลังงำนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ รำงวัล
อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (Green Industry 4: GI4) ของโรงงำน
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Plant : PPP) 
ที่จังหวัดสุโขทัย แสดงให้เห็นว่ำ UAC ตระหนักถึงควำมส�ำคัญต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และ ส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง 
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(นายกิตติ  ชีวะเกตุ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา)
ประธานกรรมการ

UAC ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงศักยภำพของบุคลำกร 
ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในกำรขับเคลื่อนธุรกิจของ UAC ให้บรรลุ 
เป้ำหมำยตำมที่ได้วำงแผนไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมข้อคิดท่ีว่ำ 
“We build our PEOPLE and our PEOPLE build our BUSINESS” 
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพของพนักงำนทุก
ระดับชัน้ และส่งเสรมิให้พนกังำนทกุคนมส่ีวนร่วมในกำรปรบัปรงุและ
พัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนของหน่วยงำนตนเอง รวมถึงกระบวนกำร
ท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ผ่ำนโครงกำร 5ส และ Kaizen Small Group อีกด้วย

คณะกรรมกำรตระหนักถึงปัจจัยภำยในและภำยนอกท่ีมี 
ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ อนัเป็นเหตขุองโอกำสและควำมเสีย่ง 
ในกำรด�ำเนิธุรกิจของ UAC คณะกรรมกำรจึงได้มีกำรทบทวน 
นโยบำย เป้ำหมำย และกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้น
และระยะยำวอย่ำงสม�ำ่เสมอ โดยค�ำนงึถึงสภำพปัจจยัท่ีเก่ียวข้องท้ัง 
ในปัจจบุนัและแนวโน้มทีจ่ะเกิดข้ึนในอนำคต รวมถึงนโยบำยภำครฐั
ทีส่่งเสรมิให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจทีจ่ะก่อให้เกิดควำมย่ังยืนต่อองค์กร
และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และเพ่ือเพ่ิมควำมมัน่ใจในกำรท�ำให้เป้ำหมำย
ในกำรเพ่ิมรำยได้ให้ถึง 5,000 ล้ำนบำทในปี 2566 บรรลผุลส�ำเรจ็ได้ 
โดยคณะกรรมกำรได้ตดิตำมกำรบรหิำรจดักำรของฝ่ำยบรหิำรอย่ำง
ใกล้ชดิ เพ่ือให้กำรปฏิบัตงิำนของฝ่ำยบรหิำรและพนกังำนเป็นไปตำม
นโยบำยและกลยุทธ์ท่ีวำงไว้ และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรลงทุนโครงกำรและกำรลงทุน
ด้ำนต่ำง ๆ ด้วยควำมรอบคอบ ระมดัระวัง และค�ำนงึถึงปัจจยัควำม
เสีย่งทกุด้ำน ส่งผลให้ในปี 2562 เป็นปีที ่UAC มรีำยได้จำกกำรขำย
และบริกำรสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มด�ำเนินธุรกิจมำ 

ส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำนปี 2562 UAC และบรษิทัในกลุม่ สร้ำง
รำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร 2,871.96 ล้ำนบำท ซึง่เป็นรำยได้สงูสดุ
นบัตัง้แต่ด�ำเนินธุรกิจมำ เกิดจำกบรษิทัรบัรูร้ำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำ
เคมภีณัฑ์ให้กับลกูค้ำรำยใหญ่ในอตุสำหกรรมปิโตรเคม ีและกำรรบัรู ้
รำยได้จำกกำรลงทุนโครงกำรด้ำนพลังงำนและกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ
เคมีภัณฑ์ ส�ำหรับก�ำไรสุทธิก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี และ 
ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ�ำหน่ำย (EBITDA) จ�ำนวน 352.66 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 2.34 และก�ำไรสุทธิ 153.57 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึน้จำกปีก่อน คดิเป็นร้อยละ 12.50 และบรษิทัสำมำรถลดต้นทุน
ทำงกำรเงินคดิเป็นร้อยละ 25.80 เมือ่เทยีบกับปีก่อน ขณะทีส่่วนแบ่ง
ผลก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ�ำกัด (บริษัท 
ร่วมทนุซึง่บรษิทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 30) น้ัน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.63 
ซึง่เป็นผลจำกนโยบำยภำครฐัทีเ่พ่ิมระดบัสดัส่วนกำรผสมไบโอดเีซล
ในเนื้อน�้ำมันดีเซลไว้ที่ร้อยละ 7 (B7) ตลอดทั้งปี

ในนำมของคณะกรรมกำร ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียทุกท่ำน รวมถึงผู้บริหำรและพนักงำนของกลุ่ม UAC 
ท่ีให้ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนกับ UAC ด้วยดีเสมอมำและ
ขอให้ค�ำมั่นว่ำ UAC จะด�ำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดีสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้แก่องค์กรเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงสร้ำง
ผลตอบแทนที่ดีต่อท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให ้
กำรก้ำวสูปี่ท่ี 25 ในปี 2563 เป็นไปได้อย่ำงมัน่คงและย่ังยืนสบืต่อไป

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
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ผังการบริหารงาน

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ�ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บร�หาร

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการผู�จัดการ

ประธานเจ�าหน�าที่
ด�านการเง�นและบัญชี

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ฝ�ายขายและพัฒนาธุรกิจ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ฝ�ายขายและการตลาด

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ฝ�ายปฏิบัติการ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการ
สรรหาและพ�จารณา

ค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัท 

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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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญำเอก สำขำกำรเงิน University of Mississippi, USA
• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
• ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12 ปี 2544
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 1,620,505 หุ้น (ร้อยละ 0.24 นับรวมกำรถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)
เพิ่มขึ้น/ลดลง จำกปี 2561 จ�ำนวน   -   หุ้น

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บรหิาร-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

•  บมจ. ยูเอซี โกลบอล

ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร

•  กิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น ( 2 บริษัท )

ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2545 – ธ.ค. 2558

2544 – มี.ค. 2558

ประธำนกรรมกำร บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จ�ำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำร บริษัท สหกำรประมูล จ�ำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ( 3 บริษัท )

พค. 2562 – ปัจจุบัน
ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน
2527 – ปัจจุบัน
พ.ค. 2556 – ม.ค. 2562

ประธำนกรรมกำร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำร บริษัท ชิค รีพับบลิค จ�ำกัด (มหำชน)
รองศำสตรำจำรย์ ระดับ 9 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
ประธำนกรรมกำร บริษัท อุตสำหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด (มหำชน)

รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา
ประธานกรรมการ
อายุ 65 ปี

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142 ปี 2554
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 323,267,663 หุ้น (ร้อยละ 48.42)
เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน 396,300 หุ้น 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวา่งผู้บรหิาร พี่เขยนำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

•  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน)

12 มิ.ย. 2557 – 31 ธ.ค. 2562
2553 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 2557

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

•  กิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี -

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ( 8 บริษัท )

มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน
ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2540 – ปัจจุบัน

ประธำนกรรมกำร Vientiane Waste Management Company Limited
กรรมกำร บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ำกัด 
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท สุทศมิตร จ�ำกัด

นายกิตติ  ชีวะเกตุ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 65 ปี

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

8

We build our people...We build our people...



นายชัชพล ประสพโชค
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ  
อายุ  51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟ้ำระบบควบคุม) สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
• 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
• หลักสูตรผู้ประกอบกำรแห่งอนำคต (FEF) รุ่นที่ 1 ปี 2556  สถำบันพัฒนำผู้ประกอบกำรเชิงสร้ำงสรรค์ (CEDI)
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.7) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน
• หลักสูตร Leadership Development Program ปี 2558 สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ
• หลักสูตร วิทยำกำรจัดกำรส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 ปี 2561 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
• หลกัสตูร Chief Transformation Officer (CTO Course) ปี 2562 สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ (mai A)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 4,545,642 หุ้น (ร้อยละ 0.68)
เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน   90,100  หุ้น

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวา่งผู้บรหิาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี
• บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน)

12 มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – มิ.ย. 2557

กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยขำย กำรตลำด และปฏิบัติกำร

•  กิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ( 11 บริษัท )
มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน
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 – 24 ก.ย. 2562
ต.ค. 2556 – 16 ธ.ค. 2562
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน
ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมกำร Vientiane Waste Management Company Limited
กรรมกำร บริษัท โอดิน เมียนมำร์ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท โอดิน เพำเวอร์ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ำกัด 
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ำกัด

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
• ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
• ปริญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141 ปี 2554
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17 ปี 2558
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ
• หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ปี 2560
• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 7 ปี 2561 
• หลักสูตร วิทยำกำรกำรจัดกำรส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 3 ปี 2562 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
• หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program ปี 2562 สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 30,514,601 หุ้น (ร้อยละ 4.57)
เพิ่มขึ้น จำกปี 2561 จ�ำนวน 120,700 หุ้น

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวา่งผู้บรหิาร น้องสำวภรรยำนำยกิตติ ชีวะเกตุ

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

•  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน

กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินและบัญชี
กรรมกำร

•  กิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ( 7 บริษัท )

ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน 
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน
ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน
ธ.ค. 2557 – 24 ก.ย. 2562
ต.ค. 2556 – 16 ธ.ค. 2562
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมกำร บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท โอดิน เมียนมำร์ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
กรรมกำร บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ำกัด

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
กรรมการ / กรรมการกำากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
อายุ 61 ปี

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญำเอก สำขำกำรเงิน University of Mississippi
• ปริญญำโท  สำขำบริหำรธุรกิจกำรเงิน สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
• ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ (เคมีวิศวกรรม) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• 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 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย 
• หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2 ปี 2558
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240 ปี 2560
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 9 ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 -ไม่มีทั้งทำงตรงและทำงอ้อม-

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวา่งผู้บรหิาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี

•  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 

ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

•  กิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น ( 3 บริษัท )

2558 – ปัจจุบัน     
2554 – ปัจจุบัน  
2554 – ปัจจุบัน 
2549 – 30 พ.ค. 2562 

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เจตำแบค จ�ำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั สตำร์ส ไมโครอเิลคโทรนิคส์ จ�ำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จ�ำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทีอำร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ( ไม่มี)

2552 – 11 ธ.ค. 2562 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 56 ปี

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญำเอกกิตติมศักดิ์ Nagaoka University of Technology 
• ปริญญำเอก สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมโลหกำร) มหำวิทยำลัยโตเกียว
• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำโท สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมอุตสำหกำร) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมอุตสำหกำร) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• 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)  รุ่นที่ 15 ปี 2555
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 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

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 -ไม่มีทั้งทำงตรงและทำงอ้อม-

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวา่งผู้บรหิาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี
•  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน)

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

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

•  กิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น ( 2 บริษัท )

2558 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน
2550 – เมษำยน 2558

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั เจตำแบค จ�ำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ( 2 บริษัท )
2556 – ปัจจุบัน

2550 – ปัจจุบัน
พ.ย. 2557 – 2559

ผู้บริหำรประจ�ำส�ำนักอธิกำรบดี งำนศึกษำและพัฒนำโครงกำรพิเศษ 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
ที่ปรึกษำผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
ผู้เชี่ยวชำญประจ�ำตัวของสมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ (๐๒๕)

รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ 65 ปี

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (กำรบริหำรกำรเงิน) สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
• ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ (เคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• 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) รุ่นที่ 168 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 -ไม่มีทั้งทำงตรงและทำงอ้อม-

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวา่งผู้บรหิาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี
•  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน

กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

•  กิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ( 1 บริษัท )
2547 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จัดหำงำน ไวเซ็น คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด

นางสาวจีระพันธ์  จินดา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการกำากับดูแลกิจการ
อายุ 56 ปี

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
• ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ (เคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• 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) รุ่นที่ 19 ปี 2557
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 31 ปี 2560
• หลักสูตร วิทยำกำรกำรจัดกำรส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 92,201 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
เพิ่มขึ้น/ลดลง จำกปี 2561 จ�ำนวน   -  หุ้น

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวา่งผู้บรหิาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี
•  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน)

ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด

•  กิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

นายชัยยศ ชุณห์วิจิตรา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ  47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำรทั่วไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
• ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตพระนครเหนือ
• ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ (เทคโนโลยีอุตสำหกรรม) มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
• หลักสูตร TMA Capital Expenditure – กำรวิเครำะห์งบประมำณกำรลงทุนเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน รุ่นที่ 1 ปี 2559

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 -ไม่มีทั้งทำงตรงและทำงอ้อม-

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวา่งผู้บรหิาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปี
•  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำากัด (มหาชน)

15 ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร

•  กิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)
2557 – ก.พ. 2559 Plant Engineering Manager SEA., National Starch and Chemical (Thailand) Ltd.

นางสาวปรียาพร  ธนรัฐเศรษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด
อายุ 53 ปี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้มปีระสบกำรณ์ ซึง่มคีณุสมบตัิ
ครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ต.ล.ท.) จ�ำนวน 3 ท่ำน โดยมี รศ.ดร. เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ และ 
นำงสำวจีระพันธ์ จินดำ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และตำมกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. โดยในปี 2562 
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนได้เข้ำร่วมกำรประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยแบ่งเป็นกำรประชุมสำมัญจ�ำนวน 5 ครั้ง และกำรประชุมร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหำรและฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม 1 ครั้ง เพ่ือปรึกษำหำรือกันอย่ำงเป็นอิสระถึงกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี 
ระบบกำรควบคุมภำยใน ควำมร่วมมือจำกผู้บริหำร ตลอดจนแผนกำรสอบบัญชีและกำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญชี

สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ�ำปีของบรษิทัและงบกำรเงนิรวมร่วมกับผูส้อบบญัชี
และฝ่ำยจัดกำรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ (Key Audit Matters : 
KAMs) ในรำยงำนผูส้อบบญัช ีโดยกำรซกัถำมและพิจำรณำควำมเชือ่ถอืได้ของตัวเลขประมำณกำร ข้อสมมติฐำนท่ีฝ่ำยบรหิำรต้องใช้
ดลุยพินจิ กำรแสดงรำยกำร ตลอดจนผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรจดัท�ำงบกำรเงิน 
เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฏหมำย และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ มคีวำมถูกต้องและเชือ่ถือได้ เป็นให้ประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบกำรเงนิ 
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและรำยงำนควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข 

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบทำนรำยกำรท่ี เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
มีควำมเห็นว่ำ บริษัทและบริษัทในกลุ่มได้ด�ำเนินกำรตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป มีควำมเป็นธรรม สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ โดยรำยกำรได้ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกฝ่ำยบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษัท 
ก่อนท�ำรำยกำรแล้ว

 

3.  การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมส�ำคัญกำรสอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรควบคุมภำยใน 
จำกกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในจำกผู้ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบผลกำรประเมินตำมแบบกำรประเมิน 
ควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในตำมที ่ก.ล.ต. ก�ำหนด เพ่ือเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ซึง่ในปี 2562 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ
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4.  การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือก บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จ�ำกัด ผู้ตรวจสอบภำยในอิสระให้เป็นผู้ตรวจสอบ
ภำยในของบรษิทัปี 2562 และพิจำรณำสอบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี กำรปฏบิติังำนตำมแผน ผลกำรตรวจสอบและกำรตดิตำม
ปรับปรุงแก้ไขประเด็นท่ีมีนัยส�ำคัญ ในกำรประชุมกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัท มีระบบ
ควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

 

5.  การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกฏหมาย 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมำยอืน่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยไม่พบรำยกำรที่บริษัทกระท�ำกำรที่ขัดต่อกฏหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6.  การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีจำกผลกำรปฏิบัติงำน ประสบกำรณ์ ควำมเป็นอิสระ และค่ำตอบแทน
กำรสอบบัญชี โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและขออนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 
ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำก บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี 2563

  โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติตำมหน้ำท่ีโดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ อย่ำงรอบคอบ ระมัดระวัง และมีควำมเป็น
อสิระอย่ำงเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่ำงเท่ำเทยีมกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัได้มกีำรจดัท�ำ
งบกำรเงินแสดงข้อมลูอนัเป็นสำระส�ำคญัและเชือ่ถือได้ สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ มกีำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำร
ระหว่ำงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเพียงพอ มีกระบวนกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม รวมทั้ง
ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจ

   

	 	 (รศ.ดร.	เอกชัย	นิตยาเกษตรวัฒน์)
  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงย่ิงกับกำรส่งเสริมและมุ่งเน้นให้บริษัทด�ำเนินงำนตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
เพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ซึง่ประกอบด้วย 
กรรมกำร 3 ท่ำน ท�ำหน้ำท่ีเสนอแนวปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร
และฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่ได้ก�ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยในปี 2562 
คณะกรรมกำรก�ำกับดแูลกจิกำรจดัให้มกีำรประชมุ 1 ครัง้ เพ่ือทบทวนและปรบัปรงุนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกจิกำร (Corporate Governance 
Policy) เพ่ือให้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทสอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึง กฎหมำย หลักเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนโดยครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

• จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 โดยให้ข้อมูล วัน เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุม ตลอดจนข้อมูลท้ังหมดท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจำรณำเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ 

• เผยแพร่ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ�ำปี 2562 ผ่ำนเว็บไซต์ของบรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือเปิดโอกำสให้ 
ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ รวมท้ัง อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอย่ำงเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนจำกกำรประเมิน AGM Checklist 99 คะแนน ซึ่งเป็นกำรประเมินโดยสมำคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

• บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำ ระหว่ำงวันที่ 17 กันยำยน 2561 
จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

• บรษิทัก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรมหีน้ำทีท่ี่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั ในกรณีทีม่กีำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของบรษิทั ได้มกีำรแจ้งเลขำนกุำรบรษิทัทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน และได้รำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์ให้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบครบถ้วนตำมก�ำหนด

3.  การให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• บรษิทัตระหนกัถึงควำมส�ำคญัของสทิธิของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยกำรด�ำเนินธุรกิจของบรษิทัอย่ำงถูกต้องและสอดคล้อง
กับกฎหมำยกฎระเบียบหรือมำตรฐำนและข้อก�ำหนดต่ำง ๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ำย อกีทัง้มกีำรก�ำหนด ”นโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนั” และ “นโยบำยป้องกันกำรทุจรติ” เพ่ือก�ำหนดแนวทำงใน
กำรป้องกันและจดักำรกับกำรทจุรติหรอืคอร์รปัชนัท่ีอำจจะเกิดขึน้หรอืได้เกิดขึน้ภำยในบรษิทั มกีำรก�ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม โดยมุ่งเน้นกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ควำมส�ำคัญในกำรส่งเสริมและ
สนบัสนุนกำรด�ำเนนิกิจกรรมเพ่ือสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม อย่ำงต่อเน่ือง ได้แก่ กำรสนบัสนนุวสัดปุรบัปรงุดนิให้แก่หน่วยงำน 
เทศบำลและวัด ในเขตพ้ืนที่อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ อุปกรณ์กำรเรียน อุปกรณ์กีฬำ ในเขต
พื้นที่บริเวณใกล้โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อ�ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น 

• บรษิทัได้เปิดช่องทำงให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและนกัลงทนุสำมำรถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรยีน หรอืเบำะแสใด ๆ เก่ียวกับกำรท�ำผดิ
กฎหมำย ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงนิ ระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง หรอืกำรผดิจรรยำบรรณ ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
ผ่ำนประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบทำงอเีมล chairman_auditcom@uac.co.th หรอืเข้ำเว็บไซต์ของบรษิทั และ Click ท่ี Icon: 
ส่งอเีมลถึงประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดยรำยละเอยีดผูแ้จ้งข้อร้องเรยีนหรอืเบำะแสจะถูกเก็บรกัษำเป็นควำมลบั เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิของผู้แจ้งเบำะแส โดยในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสเกี่ยวกับท�ำผิดกฎหมำยแต่อย่ำงใด
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

• บริษัทได้เข้ำร่วมกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแถลง
ข่ำวผลประกอบกำรของบริษัท 1 ครั้ง และได้เผยแพร่วีดีทัศน์ พร้อมเอกสำรประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ 
นักลงทุนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ตลอดเวลำ

• บรษิทัได้จดัท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี ตลอดจนเปิดเผยผลกำรด�ำเนินกำรของบรษิทั
เป็นรำยไตรมำสในรปูแบบของ Company Snapshot รวมถึงข้อมลูส�ำคญัส�ำหรบัผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และประชำชนทัว่ไป ซึง่มสีำระ
ส�ำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ือง เช่น ระบบ Elcid ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งผลกำรประเมินของปี 2562 
อยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” นอกจำกน้ี ในปี 2562 ยังมีกำรประเมินผลงำนแบบรำยบุคคลและคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ 
ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” เช่นกัน

จำกควำมมุง่มัน่ในกำรด�ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส และเป็นธรรม ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดแูลกิจกำรของบรษิทั เป็นท่ี
ยอมรับในระดับประเทศ อำทิ ผลกำรประเมินจำกโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2562 (CGR 2019) 
ซึ่งประเมินโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) และอยู่ในระดับ Top Quartile ของกลุ่ม
ตลำดท่ีมมีลูค่ำหลกัทรพัย์ 3,000 – 9,999 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้บรษิทัได้รบัรำงวัล Rising Star Sustainability Awards ซึง่อยู่ในกลุม่รำงวัล 
Sustainability Excellence และยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรำยชื่อหุ้นย่ังยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�ำปี 2562 
เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ด้วยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีมีส่วนสนับสนุนและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงย่ังยืน คณะกรรมกำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จึงมุ่งมั่นท่ีจะก�ำกับดูแลให้บริษัทมีกำรปฎิบัติตำม 
นโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำร นโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนั นโยบำยป้องกนักำรทจุรติ และจรรยำบรรณธุรกิจอย่ำงเคร่งครดั ตลอดจนพัฒนำ 
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้ทัดเทียมกับมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำยหุ้นส่วนต้ำนทุจริตเพ่ือประเทศไทย 
(PACT Network) และสนบัสนุนให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรม “วันต่อต้ำนคอร์รปัชนั 2562” ภำยใต้แนวคิด “รวมพลัง อำสำสูโ้กง” ขององค์กร
ต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) เพื่อให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันทุก
ประเภท ซึง่จะส่งผลให้กำรปฏิบติังำนมปีระสทิธิภำพและโปร่งใส เพ่ือสร้ำงควำมเชือ่มัน่จำกผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีว่ำบรษิทัค�ำนงึถึงสทิธิประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยเป็นส�ำคัญ 

	 (นายเอกชัย	นิตยาเกษตรวัฒน์)

 ประธำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 2 ท่ำน และกรรมกำรซึ่งเป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน โดยม ี
รศ.ดร.ปรทิรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมกำรอสิระ เป็นประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวัฒน์ กรรมกำรอสิระ 
และ นำยชัชพล ประสพโชค กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้มกีำรประชมุรวมท้ังสิน้จ�ำนวน 4 ครัง้ โดยคณะกรรมกำรทกุท่ำนเข้ำร่วมประชมุครบองค์
ประชุมทุกครั้ง คิดเป็น 100% และได้ด�ำเนินกิจกรรมหลักๆ ที่ส�ำคัญโดยสรุปดังนี้

1. พิจำรณำอนุมตัปิรบัแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยแก้ไขแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้ครอบคลมุควำมเสีย่ง
หลกั 5 ด้ำน สอดคล้องกับ COSO ERM คอื ควำมเสีย่งด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ควำมเสีย่งด้ำนกำรด�ำเนนิงำน (Operation 
Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) และควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรรำยงำน (Reporting Risk)

2. พิจำรณำอนมุตักิำรจดัฝึกอบรมภำยใน เรือ่งตวัชีวั้ดควำมเสีย่ง KRI (Key Risk Indicator) ให้กับคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือติดตำม ตรวจสอบและควบคุมกำรด�ำเนินกำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น

3. พิจำรณำควำมเสีย่งองค์กร ปี 2562 รวมไปถึงควำมเสีย่งจำกปัจจยัภำยนอก โดยพิจำรณำจำก Global Risk พร้อมแผนกำรจดักำร
ลดควำมเสี่ยง

4. ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCM) ตลอดจนแผนกำรด�ำเนินงำนตลอดปี 2562

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมเห็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้มีกำรปรับและพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ 
ทัง้องค์กรอย่ำงต่อเนือ่งตลอดมำ ส่งเสรมิและสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร มกีำรจดัท�ำแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
และแผนกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (BCM) อย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรจัดกำรประชุมเพื่อติดตำมและทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ให้เป็นไปตำมแผน ตลอดจนติดตำมควำมเสี่ยงอันเกิดจำกปัจจัยภำยนอกซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท บริษัทได้มีกำร
บริหำรควำมเสี่ยงอันเป็นสำระส�ำคัญอย่ำงเพียงพอ ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมุ่งมันที่จะพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
ดียิ่งขึ้นเป็นไปตำมนโยบำยภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

	 (รศ.	ดร.ปริทรรศน์	พันธุบรรยงก์)

 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบรษิทั ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ 3 ท่ำน คอื นำงสำวจรีะพันธ์ จนิดำ เป็นประธำน
คณะกรรมกำร รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ และ รศ.ดร.ปรทิรรศน์ พันธุบรรยงก์ เป็นกรรมกำร ในปี 2562 มกีำรประชมุร่วมกับฝ่ำยบรหิำร
ของบริษัท รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง สรุปสำระส�ำคัญของกำรประชุมได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนตำาแหน่งกรรมการท่ีว่างลง
  คณะกรรมกำรได้พิจำรณำและมมีตเิหน็ชอบให้เสนอชือ่ รศ.ดร. ไพบลูย์ เสรวีวิฒันำ นำยชชัพล ประสพโชค และรศ.ดร.ปรทิรรศน์ พันธุบรรยงก์ 

ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรทดแทนต�ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง เนื่องจำกเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีก�ำหนดไว้ท้ังด้ำนคุณวุฒิ  
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์ท�ำงำนและควำมเหมำะสมอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ�ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
  คณะกรรมกำรได้ประเมนิผลงำนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรบัขึน้ 

เงินเดือนและจ่ำยเงินโบนัสประจ�ำปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรและจ่ายเงินโบนัสประจำาปี 2562
  ในกำรพจิำรณำอนมุตัิกำรจัดสรรและจำ่ยเงนิโบนสัประจ�ำป ี2562 คณะกรรมกำรได้พจิำรณำจำกผลกำรด�ำเนนิงำนของปี 2562 

เทยีบกับประมำณกำรท่ีตัง้ไว้ โดยใช้ข้อมลูอตัรำเฉลีย่กำรจ่ำยเงนิโบนัส และกำรท�ำก�ำไร ในปี 2561 และปี 2560 รวมถึงข้อมลูผลส�ำรวจ 
ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนของตลำดแรงงำน เป็นข้อมลูประกอบในกำรพิจำรณำ ซึง่เป็นกำรพิจำรณำจำกแนวทำงท่ีฝ่ำยบรหิำรได้น�ำเสนอ
และเห็นว่ำมีหลักเกณฑ์ วิธีกำร กระบวนกำรที่ชัดเจน โปร่งใส และมีควำมเหมำะสม

4. พิจารณาร่างงบประมาณค่าจ้างประจำาปี 2563
  ในกำรพิจำรณำร่ำงงบประมำณนั้น คณะกรรมกำรได้แบ่งกำรพิจำรณำออกเป็น 2 ส่วน คือ ร่ำงงบประมำณเงินเดือน และร่ำง 

งบประมำณเงนิโบนัส ตำมท่ีฝ่ำยบรหิำรได้น�ำเสนอ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรบรหิำรค่ำจ้ำงส�ำหรบัปี 2563 โดยร่ำงงบประมำณเงินเดือน
จะรวมส่วนของประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

5. พิจารณากำาหนดเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ
  โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำจำกผลกำรประเมินผลงำนประจ�ำปี ประกอบกับผลกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรในปี 2562 

เปรยีบเทยีบกับผลกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรในปี 2561 และพิจำรณำข้อมลูกำรก�ำหนดเงนิเดือนประจ�ำปี 2562 เปรยีบเทียบกับปี 2561 
รวมถึงอัตรำเงินเดือนเทียบกับผลกำรส�ำรวจกำรปรับค่ำจ้ำงของตลำดแรงงำนในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตรท่ีได้รับกำรอนุมัติ จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
เป็นไปตำมหลักธรรมมำภิบำล และมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีหลักเกณฑ์ วิธีกำร กระบวนกำรท่ีชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ในกำรบริหำร 
ค่ำจ้ำง เป็นไปตำมหลักกำรที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

	 	 (นางสาวจีระพันธ์	จินดา)

  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท : บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC Global Public Company Limited
ประกอบธุรกิจหลัก : น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยสำรเคมี และอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมส�ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ 

โรงกลัน่น�ำ้มนั โรงปิโตรเคม ีโรงผลติน�ำ้มนัหล่อลืน่ โรงงำนอตุสำหกรรมโพลเิมอร์และพลำสตกิ 
โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค และลงทุนในอุตสำหกรรมด้ำน
พลังงำนทดแทน และระบบสำธำรณูปโภค

เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000085
ทุนจดทะเบียน : 367,183,150.50 บำท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 333,802,650.50 บำท
จ�ำนวนหุ้น : 667,605,301 หุ้น
รำคำพำร์ : 0.50 บำท 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชั้น 19  ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701
โทรสำร : 0-2936-1700
เว็บไซต์ : www.uac.co.th 
เลขำนุกำรบริษัท : โทรศัพท์  0-2936-1701 ต่อ 118
อีเมล  : sajjaporn@uac.co.th
ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ : โทรศัพท์  0-2936-1701 
อีเมล : ir@uac.co.th

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทย่อย จำานวน 8 บริษัท

(1) ชื่อบริษัท : บริษัท	ยูเอซี	ยูทิลิตีส์	จ�ากัด	

ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC Utilities Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100

ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนในอุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนทดแทนและระบบสำธำรณูปโภค

เลขทะเบียนบริษัท : 0105554049345

ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บำท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 30,000,000 บำท

จ�ำนวนหุ้น : 300,000  หุ้น

รำคำพำร์ : 100 บำท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชั้น 19  ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสำร : 0-2936-1700
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(2) ชื่อบริษัท : บริษัท	ยูเอซี	แอนด์	ทีพีที	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด

ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC & TPT Energy Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 50.01

ประกอบธุรกิจหลัก : ประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตก๊ำซชีวภำพเพ่ือใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำรขนส่งคมนำคม 
และอุตสำหกรรมทั่วไป

เลขทะเบียนบริษัท : 0105555167953

ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บำท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 99,600,000 บาท

จ�ำนวนหุ้น : 1,500,000  หุ้น

รำคำพำร์ : 100 บำท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชั้น 19  ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสำร : 0-2936-1700

(3) ชื่อบริษัท : บริษัท	ยูเอซี	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด

ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC Energy Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100

ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนโครงกำรด้ำนพลังงำน

เลขทะเบียนบริษัท : 0105556136130

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บำท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 200,000,000 บำท

จ�ำนวนหุ้น : 2,000,000  หุ้น

รำคำพำร์ : 100 บำท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชั้น 19  ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสำร : 0-2936-1700

(4) ชื่อบริษัท : บริษัท	โซล่า	เอ็นเนอร์จี	รูฟ	พาวเวอร์	จ�ากัด

ชื่อภำษำอังกฤษ : Solar Energy Roof Power Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด)

ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0105556138311

ทุนจดทะเบียน : 12,525,000 บำท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 12,525,000 บำท

จ�ำนวนหุ้น : 125,250  หุ้น

รำคำพำร์ : 100 บำท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชั้น 19  ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสำร : 0-2936-1700
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(5) ชื่อบริษัท : บริษัท	ยูเอซี	ทีพีที	เพลเลทส์	จ�ากัด	(เลิกกิจการ	24	กันยายน	2562)

ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC TPT Pellets Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด)

ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�ำหน่ำยเชื้อเพลิงอัดแท่ง

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557187838

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 250,000 บำท

จ�ำนวนหุ้น : 10,000  หุ้น

รำคำพำร์ : 100 บำท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชั้น 19  ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต   

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสำร : 0-2936-1700

(6) ชื่อบริษัท : บริษัท	ยูเอซี	แอ็ดวานซ์	โพลิเมอร์	แอนด์	เคมิคัลส์	จ�ากัด

ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC Advance Polymer & Chemicals Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 

ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�ำหน่ำยลำเท็กซ์อีมัลชั่นและโพลิเมอร์

เลขทะเบียนบริษัท : 0105558011415

ทุนจดทะเบียน : 180,000,000 บำท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 180,000,000 บำท

จ�ำนวนหุ้น : 1,800,000  หุ้น

รำคำพำร์ : 100 บำท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชั้น 21 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2537-9016

โทรสำร : 0-2537-9015

(7) ชื่อบริษัท : บริษัท	ยูเอซี	ท็อป	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด

ชื่อภำษำอังกฤษ : UAC Top Energy Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด)

ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0105560006113

ทุนจดทะเบียน : 7,000,000 บำท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 7,000,000 บำท

จ�ำนวนหุ้น : 70,000  หุ้น

รำคำพำร์ : 100 บำท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสำร : 0-2936-1700
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(8) ชื่อบริษัท : Vientiane Waste Management Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 50.01 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด)

ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนในโครงกำรจัดกำรขยะเพื่อผลิตพลังงำนทดแทน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อน�ำกลับ
มำใช้ใหม่

เลขทะเบียนบริษัท : 058375564000

ทุนจดทะเบียน : 72,900,000,000  กีบ

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 21,877,647,333.63 กีบ

จ�ำนวนหุ้น : 36,450,000 หุ้น

รำคำพำร์ : 2,000 กีบ

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : Dongsavath Village, Sisatthanak District, Vientiane, LPDR.

โทรศัพท์ : (+856) 20 99903393

บริษัทร่วม จำานวน 6 บริษัท

(1) ชื่อบริษัท : บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จ�ากัด

ชื่อภำษำอังกฤษ : Bangchak Biofuel Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 30

ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จำกกำรผลิต

เลขทะเบียนบริษัท : 0105551029246

ทุนจดทะเบียน : 281,500,000 บำท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 281,500,000 บำท

จ�ำนวนหุ้น : 2,815,000  หุ้น

รำคำพำร์ : 100 บำท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 28 หมู่ 9 ต�ำบลบำงกระสั้น อ�ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

โทรศัพท์ : 035-276500

โทรสำร : 035-276549

(2) ชื่อบริษัท : บริษัท	เซบิก๊าซ	ยูเอซี	จ�ากัด

ชื่อภำษำอังกฤษ : Sebigas UAC Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 49 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด)

ประกอบธุรกิจหลัก : ออกแบบ รับเหมำ ก่อสร้ำง โครงกำรด้ำนพลังงำน

เลขทะเบียนบริษัท : 0105556161801

ทุนจดทะเบียน : 14,000,000 บำท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 14,000,000 บำท

จ�ำนวนหุ้น : 140,000  หุ้น

รำคำพำร์ : 100 บำท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชั้น 18  ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสำร : 0-2936-1700
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(3) ชื่อบริษัท : บริษัท	เอ็นเนอร์เรย์	ยูเอซี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ชื่อภำษำอังกฤษ : Enerray UAC (Thailand) Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 25 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด)

ประกอบธุรกิจหลัก : ออกแบบ รับเหมำ ก่อสร้ำง โครงกำรด้ำนพลังงำน

เลขทะเบียนบริษัท : 0105559045038

ทุนจดทะเบียน : 6,000,000 บำท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 6,000,000 บำท

จ�ำนวนหุ้น : 60,000  หุ้น

รำคำพำร์ : 100 บำท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชั้น 18  ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ : 0-2936-1701

โทรสำร : 0-2936-1700

(4) ชื่อบริษัท : บริษัท	พีพีดับบลิวอี	จ�ากัด

ชื่อภำษำอังกฤษ : PPWE Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 50 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด)

ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนโครงกำรด้ำนพลังงำน

เลขทะเบียนบริษัท : 0105559005541

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 1,000,000 บำท

จ�ำนวนหุ้น : 10,000  หุ้น

รำคำพำร์ : 100 บำท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 2/2 ซอยกรงุเทพกรฑีำ 8 แยก 5 ถนนกรงุเทพกรฑีำ แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรงุเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2379-3902

โทรสำร : 0-2379-3097

(5) ชื่อบริษัท : บริษัท	โอดิน	พาวเวอร์	จ�ากัด

ชื่อภำษำอังกฤษ : ODIN Power Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 10 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ำกัด)

ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนโครงกำรด้ำนพลังงำน

เลขทะเบียนบริษัท : 0115541003996

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บำท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 200,000,000 บำท

จ�ำนวนหุ้น : 2,000,000  หุ้น

รำคำพำร์ : 100 บำท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 333/3 หมู่ที่ 6 ต�ำบลบำงเพรียง อ�ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10560

โทรศัพท์ : 0-2108-0360-6

โทรสำร : 0-2108-0367
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(6) ชื่อบริษัท : บริษัท	โอดิน	เมียนมาร์	จ�ากัด

ชื่อภำษำอังกฤษ : ODIN Myanmar Company Limited

สัดส่วนกำรถือหุ้น : ร้อยละ 40 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด)

ประกอบธุรกิจหลัก : ลงทุนโครงกำรด้ำนพลังงำน

เลขทะเบียนบริษัท : 0115560028281

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว : 1,000,000 บำท

จ�ำนวนหุ้น : 10,000  หุ้น

รำคำพำร์ : 100 บำท 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 333/3 หมู่ที่ 6 ต�ำบลบำงเพรียง อ�ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10560

โทรศัพท์ : 0-2108-0360-6

โทรสำร : 0-2108-0367

ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร  10400
โทรศัพท์  0-2009-9000  

2) ผู้สอบบัญชี นายฉัตรชัย	เกษมศรีธนาวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5813
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์  0-2264-0777
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โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
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Íḉ

ÇÒ
¹«

� â¾
ÅÔà

ÁÍ
Ã� 

áÍ
¹

�́ à¤
ÁÔ¤

ÑÅÊ
�

La
te

x 
Em

ul
si

on
 &

 P
ol

ym
er

s

º¨
¡.

ÂÙà
Í«

Õ àÍ
ç¹à

¹Í
Ã�Â

Õè
So

la
r :

 S
HT

 /
 F

la
re

 G
as

 : 
ST

N 
, P

DT

ºÁ
¨.

ÂÙà
Í«

Õ á
Í¹

�́ ·
Õ¾Õ·

Õ àÍ
ç¹à

¹Í
Ã�Â

Õè
Bi

og
as

 : 
PP

M
1 ,

 P
PM

2

ºÃ
ÔÉÑ·

ãË
Þ

‹

ºÃ
ÔÉÑ·

Â‹Í
Â

ºÃ
ÔÉÑ·

Ã‹Ç
Á

º¨
¡.

ÂÙà
Í«

Õ ·
çÍ»

 àÍ
ç¹à

¹Í
Ã�Â

Õè
So

la
r

Vi
en

tia
ne

 W
as

te
 M

an
ag

em
en

t 
Co

.,L
td

.
M

SWº¨
¡.

â«
Å‹Ò

 àÍ
ç¹à

¹Í
Ã�̈

Õ Ã
Ù¿ 

¾Ò
Çà

ÇÍ
Ã�

So
la

r :
 V

BD

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

27

and our people build our businessand our people build our business



บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “UAC”) 
เริ่มด�ำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2538 และเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ เมือ่วันท่ี 11 ตลุำคม 2553 บรษิทัเริม่ต้น
จำกกำรประกอบธุรกิจน�ำเข้ำ จ�ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมส�ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ 
โรงกลัน่น�ำ้มนั ปิโตรเคม ีโรงงำนผลติน�ำ้มนัหล่อลืน่ โรงงำนโพลเิมอร์
และพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้ำ และระบบ
สำธำรณูปโภค เป็นต้น

นอกจำกนี ้บรษิทัยังได้ขยำยธุรกิจโดยลงทนุในโครงกำรท่ีเก่ียวข้อง
กับพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลอืก เช่น กำรผลติก๊ำซชวีภำพ
อัดควำมดันสูง (Compressed Bio-methane Gas:CBG) โรงงำน 
ไบโอดเีซลของบรษิทัร่วม (บำงจำกไบโอฟูเอล) ซึง่ลงทนุร่วมกับบรษิทั
ย่อยของ บรษิทั บำงจำกคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) (“BCP”) รวม
ถึงโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในจังหวัดสุโขทัย โรงงำนผลิต
ไฟฟ้ำจำกก๊ำซชวีภำพโดยใช้พืชพลงังำน (หญ้ำเนเปียร์) โรงงำนผลติ
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ รวมถึงกำรลงทุน
ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์ลำเท็กซ์อีมัลช่ันและโพลิเมอร์
ส�ำหรับอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ท่ีเป็นอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนของประเทศ 
เพ่ือต่อยอดธุรกิจให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืน และกำรศึกษำและ
พัฒนำโครงกำรลงทุนในธุรกิจสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นกำร
ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์
บรษิทัมุง่มัน่สูก่ำรเป็นผูป้ระกอบกำรด้ำนพลงังำนสะอำด ปิโตรเคมี 

และสำธำรณูปโภคท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยรกัษำควำมเป็นผูน้�ำ
ในระดับประเทศและได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ

พันธกิจ
1. มุง่เน้นกำรประกอบกำรด้ำนพลงังำนสะอำด ปิโตรเคม ีและ

สำธำรณูปโภคท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อประเทศ สิ่งแวดล้อม และสังคม

2. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลกับรรษทัภิบำล โดยปฏบิตัต่ิอคูค้่ำ
อย่ำงเป็นธรรมโปร่งใส และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน 

3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจ
อย่ำงต่อเนือ่ง และส่งผลตอบแทนให้กับผูถื้อหุ้นท่ีมเีสถียรภำพ
ในระยะยำว

4. มุ่งเน้นกำรเป็นองค์กรแห่งควำมสุข โดยค�ำนึงถึงสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำน ค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม และส่งเสรมิ 
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน 

จำกประสบกำรณ์มำกกว่ำ 20 ปีท่ีบริษัทมีกำรขยำยตัวทำง
ธุรกิจมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้ำนกำรลงทุนในโครงกำรที่
เก่ียวข้องกับพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลอืก ทีป่ระชมุสำมญั 
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2557 จึงได้มีมติอนุมัติ
กำรเปลีย่นชือ่บรษิทัจำก “บรษิทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 
เคมคิลัส์ จ�ำกัด (มหำชน)” เป็น “บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)” 
เพ่ือรองรบักำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจบุนัและธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต 
โดยบรษิทัได้จดทะเบยีนเปล่ียนแปลงชือ่บรษิทักับกระทรวงพำณิชย์
เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2557

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทย่อย 
1. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำากัด (“UAC Utilities”) จัดตั้งขึ้น

เมื่อวันท่ี 8 เมษำยน 2554 มีสถำนะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท
ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9980 และผู ้บริหำรถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 0.0020 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 30 ล้ำนบำท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด�ำเนินธุรกิจด้ำนสำธำรณูปโภคและ
ด้ำนพลังงำน 

2. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จำากัด (“UAC TPT”) 
จัดตั้ง ข้ึนเมื่อวันที่  12 พฤศจิกำยน 2555 มีสถำนะเป็น
บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ ้นในสัดส่วนร ้อยละ 50.0099 
บริษัท ที พีที  เทพประทำนพร จ�ำกัด ถือหุ ้นในสัดส ่วน 
ร้อยละ 49.9900 และผูบ้รหิำรถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 0.0001 
มทุีนจดทะเบยีนปัจจบุนั 150 ล้ำนบำท โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือ
ประกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรผลติก๊ำซชีวภำพเพ่ือใช้ในกำรผลติ
กระแสไฟฟ้ำ กำรขนส่ง คมนำคม และอุตสำหกรรมทั่วไป 

3. บรษัิท ยูเอซี เอน็เนอร์ย่ี จำากัด (“UAC Energy”) จดัตัง้ขึน้เมือ่
วันท่ี 26 สงิหำคม 2556 มสีถำนะเป็นบรษิทัย่อย ซึง่บรษิทัถือหุ้น 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99985 และผู้บริหำรถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 0.00015 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 200 ล้ำนบำท โดย
มวัีตถุประสงค์เพ่ือด�ำเนนิธุรกิจเก่ียวกับกำรลงทนุโครงกำรด้ำน
พลังงำน

4. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำากัด (“SERP”) 
จัดตั้ งขึ้นโดยกำรเข ้ำซื้ อ กิจกำรจำกบริษัท  ซันเอดิสัน  
เอน็เนอร์จ ี(ประเทศไทย) จ�ำกัด เมือ่วันท่ี 18 พฤศจกิำยน 2557 
มสีถำนะเป็นบรษิทัย่อยทำงอ้อมถือหุ้นผ่ำน UAC Energy โดย 
UAC Energy ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.9976 และผูบ้รหิำรถือหุน้ 
ในสัดส่วนร้อยละ 0.0024 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 12.525 
ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์

5. บรษัิท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำากัด (“UAC TPT PELLETS”) 
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 25 ธันวำคม 2557 มีสถำนะเป็นบริษัทย่อย 
ทำงอ้อมถือหุน้ผ่ำน UAC TPT โดย UAC TPT ถือหุน้ในสดัส่วน
ร้อยละ 99.97 ผู้บริหำรถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.02 และกลุ่ม
อื่น ๆ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 
1 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและ
จ�ำหน่ำยเชือ้เพลงิอดัแท่ง ปัจจบุนัได้จดทะเบยีนเลกิกิจกำรแล้ว
เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2562

6. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด 
(“UAPC”)  จัด ต้ัง ข้ึนโดยกำรเข ้ำซื้อกิจกำรของบริษัท  
แอด็วำนซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิอล จ�ำกัด (APC) จดัต้ังข้ึนเมือ่
วันที ่21 มกรำคม 2558 มสีถำนะเป็นบรษิทัย่อย โดยบรษิทัถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9998 และผู้บริหำรถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 0.0002 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 180 ล้ำนบำท โดยมี

บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วมทุน
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วัตถุประสงค์เพ่ือผลติและจ�ำหน่ำยผลติภัณฑ์ลำเทก็ซ์อมีลัชัน่และ
โพลเิมอร์ส�ำหรบัอตุสำหกรรมต่ำง ๆ  เช่น อตุสำหกรรมสแีละกำร
เคลอืบ อตุสำหกรรมหมกึพิมพ์และกำรพิมพ์ อตุสำหกรรมกำว 
อุตสำหกรรมกระดำษ อุตสำหกรรมผลิตวัสดุจำกใยสังเครำะห์
เพ่ือน�ำมำเป็นวัตถุดบิในกำรผลติสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม เป็นต้น

7. บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ย่ี จำากัด (“UAC Top Energy”) 
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2560 มีสถำนะเป็นบริษัทย่อย
ทำงอ้อมถือหุ้นผ่ำน UAC Energy โดย UAC Energy ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.9971 และผู้บริหำรถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
0.0029 มทีนุจดทะเบยีนปัจจบุนั 7 ล้ำนบำท โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรลงทุนโครงกำรด้ำนพลังงำน

8. Vientiane Waste Management Company Limited (“VWM”) 
จัดตั้งขึ้นท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว (สปป.ลำว) เมือ่วนัท่ี 3 มถุินำยน 2562 มสีถำนะ
เป็นบริษัทย่อยทำงอ้อมถือหุ้นผ่ำน UAC Energy โดย UAC 
Energy ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.01 บริษัท ศแบง ซัสเทน
เอเบิล เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.99 และ 
บรษิทั ขวันเมอืงกรุป๊ จ�ำกัด ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 20.00 มทุีน
จดทะเบยีนปัจจบุนั 72.90 ล้ำนกีบ โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือลงทุน
ในโครงกำรจัดกำรขยะเพ่ือผลิตพลังงำนทดแทน และแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่ ที่นครหลวงเวียงจันทน์

 

บริษัทร่วม
1. บรษัิท บางจากไบโอฟเูอล จำากัด (“BBF”) จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 12 

มีนำคม 2551 มีสถำนะเป็นบริษัทร่วม โดยร่วมลงทุนระหว่ำง 
บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ�ำกัด (มหำชน)  ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 
30.00 และบรษิทั บบีจีไีอ จ�ำกัด (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ
บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“BCP”) ถือหุ้น 
ในสดัส่วนร้อยละ 70.00 มทีนุจดทะเบยีนปัจจบุนั 281.50 ล้ำนบำท 
โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือผลติและจ�ำหน่ำยไบโอดเีซล ซึง่เป็นเชือ้เพลงิ 
เหลวท่ีน�ำไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบำงส่วนในน�้ำมันดีเซลท่ี
ได้จำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้ได้น�้ำมันไบโอดีเซล
ประเภทต่ำง ๆ เช่น น�้ำมันไบโอดีเซล B7 หรือ B10 เป็นต้น

2. บริ ษัท  เซบิก ๊าซ  ยู เอซี  จำ า กัด  (“SEBIGAS UAC”)  
จดัตัง้ข้ึนเมือ่วันที ่4 ตลุำคม 2556 มสีถำนะเป็นบรษิทัร่วมทำงอ้อม 
โดยร่วมลงทุนระหว่ำง UAC Energy ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49.00 
บรษิทั เซบก๊ิำซ เอสอำร์แอล จ�ำกัด ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49.00 
และบริษัท ลีเกิล แอนด์ คอมเมอร์เชียล เซอร์วิส อินเตอร์เนชัน
แนล จ�ำกัด ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 2.00 มทีนุจดทะเบยีนปัจจบุนั 
14 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด�ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำร 
รับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ รวมถึงกำรให้บริกำรเดิน
เครือ่งและบ�ำรงุรกัษำ (O&M Services) ทัง้ในประเทศและต่ำง
ประเทศภำคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำากัด (“ENERRAY 
UAC”) จดัตัง้ขึน้เมือ่วันที ่15 มนีำคม 2559 มสีถำนะเป็นบรษิทั
ร่วมทำงอ้อม โดยร่วมลงทุนระหว่ำง UAC Energy ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 25.00 บรษิทั เอน็เนอร์เรย์ เอสพีเอ จ�ำกัด ถือหุน้ 
ในสดัส่วนร้อยละ 49.00 และบรษิทั ลเีกิล แอนด์ คอมเมอร์เชยีล 
เซอร์วิส อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
26.00 มทีนุจดทะเบยีนปัจจบุนั 6 ล้ำนบำท โดยมวีตัถุประสงค์
เพ่ือด�ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงกำรให้บริกำรเดินเครื่องและบ�ำรุง
รักษำ (O&M Services) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศภำค
พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

4. บริษัท พีพีดับบลิวอี จำากัด (“PPWE”) จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 12 
มกรำคม 2559 มสีถำนะเป็นบรษิทัร่วมทำงอ้อม โดยร่วมลงทนุ
ระหว่ำง UAC Energy ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ49.98 บริษัท 
คิวทีซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหำชน) (“QTC”) ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 49.98 ผู้บริหำรถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.02 และกลุ่ม
อืน่ ๆ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 0.02 มทุีนจดทะเบยีนปัจจบุนั 1 
ล้ำนบำท โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือด�ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรลงทุน
โครงกำรด้ำนพลังงำน

5. บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำากัด (“ODIN”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
20 ธันวำคม 2559 มีสถำนะเป็นบริษัทร่วมทำงอ้อม โดยร่วม
ลงทุนระหว่ำง UAC Utilities ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 55.00 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ถือ
หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 10.00 และบคุคลธรรมดำอืน่ ๆ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 25.00 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 200 ล้ำนบำท 
โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลงังำนขยะ
และพลังงำนทดแทนอื่น

6. บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จำากัด (“ODIN Myanmar”) จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2560 มีสถำนะเป็นบริษัทร่วมทำง
อ้อม โดยร่วมลงทุนระหว่ำง UAC Energy ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 40.00 และ ODIN ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 60.00 มทุีน
จดทะเบียนปัจจุบัน 1 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับกำรลงทุนโครงกำรด้ำนพลังงำนในต่ำงประเทศ
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พฒันาการท่ีสำาคญัเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบรษัิท 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2558

• บริษัท จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ 
โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (UAC Advance Polymer & 
Chemicals Co., Ltd.) เมื่อวันท่ี 21 มกรำคม 2558 เพ่ือรองรับ
กำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมดของบรษิทั แอด็วำนซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ 
เคมิคอล จ�ำกัด

• ทีป่ระชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่1/2558 มมีตอินมุตัใิห้บรษิทั ยูเอซี 
แอด็วำนซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ�ำกัด ซือ้และรบัโอนกิจกำร
ทัง้หมด (Entire Business Transfer - EBT) จำกบรษิทั แอด็วำนซ์ 
โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิอล จ�ำกัด (“APC”) มรีำคำซือ้ขำยรวมทัง้สิน้ 
ไม่เกิน 730 ล้ำนบำท โดยกำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมดได้ด�ำเนินกำร
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558

• ในวันท่ี 30 เมษำยน 2558 บริษัทจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ในอัตรำหุ้นละ 0.06945 บำท เป็นเงินจ�ำนวน 38,490,723.18 
บำท หรอืคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของก�ำไรสทุธิหลงัหักส�ำรองตำม
กฎหมำย โดยจ่ำยเป็นหุ้นสำมญัในอตัรำ 8 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล 
หรอืคดิเป็นเงนิ 0.06250 บำทต่อหุ้น และจ่ำยเป็นเงนิสดในอตัรำ 
0.00695 บำทต่อหุ้น ท้ังนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยใดมีเศษของ 
หุ้นเดิมหลังกำรจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสด
แทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอัตรำหุ้นละ 0.06250 บำท ซึ่งกำร
จ่ำยหุ้นปันผลในครั้งนี้ส่งผลให้มีกำรปรับสิทธิส�ำหรับใบส�ำคัญ
แสดงสทิธิ UAC-W1 เพ่ือรกัษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบ
ส�ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดมิ รำคำใช้สิทธิใหม่ 
คือ 5.5555 บำทต่อหุ้น อัตรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.35 หุ้น 
(เศษของหุ้นปัดทิ้ง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2558

• ได้มกีำรเพ่ิมทุนในบรษิทั ยูเอซ ีแอด็วำนซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิลัส์ 
จ�ำกัด จำกเดิม 50 ล้ำนบำท เป็น 180 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำร
ด�ำเนินธุรกิจและให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของ BOI

• โครงกำรต่ำง ๆ  ของบรษิทั เริม่เปิดด�ำเนนิกำรในเชิงพำณชิย์ ได้แก่

- โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ
ที่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) เปิดด�ำเนินกำร
ในเชิงพำณิชย์ เมื่อเดือนมิถุนำยน 2558

- โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ
ทีบ่รษิทั วงศ์บณัฑิต จ�ำกัด เปิดด�ำเนินกำรในเชงิพำณิชย์ เมือ่
เดือนกรกฎำคม 2558

- โครงกำรโรงไฟฟำ้จำกก๊ำซชีวภำพ ท่ีอ�ำเภอแม่แตง จังหวัด
เชยีงใหม่ เปิดด�ำเนนิกำรในเชงิพำณิชย์ เมือ่เดอืนธันวำคม 2558

• ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัได้มมีติอนุมติักำรลงทุนในกำรเข้ำ
ซือ้กิจกำรโรงไฟฟ้ำเสำเถียรเอ และโรงไฟฟ้ำประดูเ่ฒ่ำ ของบรษิทั 
รำชบรุพีลังงำน จ�ำกัด ก�ำลังกำรผลิตรวม 7 เมกะวตัต์ มลูค่ำรวม 
205 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

• ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มผีูถื้อใบส�ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 
แจ้งควำมประสงค์ที่จะใช้สิทธิรวมท้ังสิ้นจ�ำนวน 6,229,084 
หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ�ำนวนท้ังสิ้น 8,374,915หุ้น เป็นเงิน
ท้ังสิ้น 46,718,125 บำท คงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิจ�ำนวน 
84,767,021 หน่วย ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
จ�ำนวน 315,937,050.50 บำท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สำมญับรษิทั
จ�ำนวน 631,874,101 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท

ปี 2559

• บรษิทัได้รบัคดัเลอืกให้เข้ำร่วมโครงกำร Corporate Sustainability 
Advisory Program รุน่ท่ี 2 จำกท้ังหมด 5 บรษิทั ซึง่ตลำดหลกัทรพัย์ 
mai เป็นผูส้นบัสนนุโครงกำรดงักล่ำว เพ่ือพัฒนำควำมรูด้้ำนกำร
พัฒนำอย่ำงย่ังยืนให้แก่บรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่ม mai นอกจำกนี้ 
บรษิทัยังได้รบัคัดเลอืกให้เป็นบรษิทั “หุน้ย่ังยืน” หรอื “Thailand 
Sustainability Investment : THSI” ประจ�ำปี 2559 โดยมบีรษิทั
จดทะเบยีนท่ีได้รบัคัดเลอืกท้ังสิน้จ�ำนวน 51 บรษิทั และเป็นกลุม่
บริษัทจดทะเบียนใน mai จ�ำนวน 6 บริษัท

• ณ วันที่ 29 มกรำคม 2559 ซึ่งเป็นกำรใช้สิทธิ UAC-W1 ครั้ง
สุดท้ำย มผู้ีถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งควำมประสงค์ที่
จะใช้สทิธิรวมท้ังสิน้จ�ำนวน 26,467,570 หน่วย คดิเป็นหุน้บรษิทั
จ�ำนวนทัง้สิน้ 35,731,200 หุน้ เป็นเงนิทัง้สิน้ 198,504,685.35 บำท 
ส่งผลให้บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนช�ำระแล้วจ�ำนวน 333,802,650.50 
บำท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สำมญับรษิทัจ�ำนวน 667,605,301 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท

• เมือ่วันท่ี 1 เมษำยน 2559 บรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ำกัด (บรษิทัย่อย) 
ได้รับมอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำเสำเถียรเอ และโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ 
จำกบริษัท รำชบุรีพลังงำน จ�ำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ีอ�ำเภอกงไกรลำศ 
จังหวัดสุโขทัย รวมก�ำลังกำรผลิตทั้งสิ้นประมำณ 7 เมกะวัตต์
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• ท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ�ำปี 2559 มมีตอินมุติักำรเพ่ิมทุนแบบ
มอบอ�ำนำจท่ัวไป (General Mandate) จ�ำนวน 200.28 ล้ำนหุ้น 
เพ่ือออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิจ�ำนวน 133.52 ล้ำนหุน้ 
และ บคุคลในวงจ�ำกัด จ�ำนวน 66.76 ล้ำนหุ้น และออกและเสนอ
ขำยหุ้นกู้มูลค่ำไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทได้เสนอขำยหุ้น
กู้รอบแรกเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2559 จ�ำนวน 500 ล้ำนบำท 
อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 5.3 เพ่ือน�ำมำช�ำระคนืเงนิกู้ระยะสัน้ ลงทนุ
ในโครงกำรเดนิท่อก๊ำซ และใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวียนของบรษิทั ซึง่
จะครบก�ำหนดในวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 

• ในวันท่ี 19 พฤษภำคม 2559 บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลเป็นเงนิสดให้กับ 
ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นเงนิจ�ำนวน 66,760,530.10 บำท 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 81 ของก�ำไรสทุธิหลงัหกัส�ำรองตำมกฎหมำย 

• ได้มีกำรเพ่ิมทุนในบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด จำกเดิม 70 
ล้ำนบำท เป็น 90 ล้ำนบำท และ 95 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เพ่ือ
รองรับเข้ำซื้อกิจกำรโรงไฟฟ้ำจำกบริษัท รำชบุรีพลังงำน จ�ำกัด

• เมื่อวันท่ี 17 มิถุนำยน 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท 
ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ�ำกัด ทั้งหมดคืนจำกบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ำกัด 
(มหำชน) และเปลี่ยนชื่อบริษัทกลับมำเป็นบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ 
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2559 

• บรษิทัได้รบัเลอืกเป็น 1 ใน 30 บรษิทัจดทะเบยีน mai ในกำรเข้ำร่วม 
“โครงกำรส่งเสรมิควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส�ำหรบัผูป้ระกอบ
กำรในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยส�ำนักงำนนวตักรรม
แห่งชำติ (NIA) และได้รับรำงวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเย่ียม” 
จำกกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยและพัฒนำทำงด้ำนเคมีภัณฑ์ของ
บรษิทั ยเูอซ ีแอด็วำนซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคัิลส์ จ�ำกัด (UAPC)

• บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ�ำกัด (BBF) ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 30 ได้ขยำยก�ำลังกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลจำก
เดิม 360,000 ลิตร/วัน เป็น 810,000 ลิตร/วัน เพ่ือรองรับควำม
ต้องกำรท่ีเพ่ิมมำกขึ้น โดยเร่ิมเปิดด�ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ใน
ไตรมำส 2 ปี 2559 

• บรษิทัได้ร่วมมอืกับบรษิทั ปตท.ส�ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ำกัด 
(มหำชน) (ปตท.สผ.) ในกำรเดนิท่อก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งน�ำ้มนั
เสำเถียร-เอ มำยังโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) เพ่ือ
เพ่ิมวัตถุดบิในกำรผลติก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) ก๊ำซปิโตรเลยีม
เหลวหรอืก๊ำซหุงต้ม (LPG) และก๊ำซโซลนีธรรมชำต ิ(NGL) ให้ได้
เต็มก�ำลังกำรผลิตท่ีออกแบบไว้ โดยสำมำรถทดสอบระบบและ
เดินเครื่องผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2559 และเริ่มเปิดด�ำเนิน
กำรในเชิงพำณิชย์เมื่อเดือนสิงหำคม 2559

• เมือ่วันที ่16 ธันวำคม 2559 บรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ำกัด (บรษิทั
ย่อย) ได้ขำยโรงไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคำ 
(Solar PV Rooftop) ของบรษิทั บำงกอก เดคคอน จ�ำกัด (มหำชน) 
จ�ำนวน 2 แห่งให้กับบริษัท บำงกอก เดคคอน จ�ำกัด (มหำชน) 
ก�ำลังกำรผลิตรวม 300 กิโลวัตต์ 

• เมือ่วันท่ี 20 ธันวำคม 2559 บรษิทั ยูเอซ ียูทลิติส์ี จ�ำกัด (บรษิทัย่อย) 
ได้เข้ำถือหุ้นบริษัท โอดิน พำวเวอร์ จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบยีนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 200 ล้ำนบำท เพ่ือร่วมลงทุน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะขนำด 3 เมกะวัตต์ ที่ภำคใต้และ
โครงกำรอื่น ๆ ในอนำคต

ปี 2560

• บริษัท ได้มีกำรจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- บรษิทัย่อย คอื บรษิทั ยูเอซ ีท็อป เอนเนอร์ย่ี จ�ำกัด จดัตัง้เมือ่
วันที ่13 มกรำคม 2560 โดยถือหุน้ผ่ำนบรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี 
จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 
500,000 บำท โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ประกอบกิจกำรลงทุน
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์

- บรษิทัร่วม คือ บรษิทั โอดิน เมยีนมำร์ จ�ำกัด เข้ำร่วมทนุเมือ่
วันที ่30 พฤศจกิำยน 2560 โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง บรษิทั 
โอดิน เพำเวอร์ จ�ำกัด และ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด 
ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตำมล�ำดับเพ่ือลงทุนในโครงกำร
ด้ำนพลังงำนในต่ำงประเทศ

• ทีป่ระชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ�ำปี 2560 มมีตอินมุติักำรเพ่ิมทุนแบบ
มอบอ�ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ�ำนวน 200.28 ล้ำนหุ้น 
เพ่ือออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิจ�ำนวน 133.52 ล้ำนหุน้ 
และ บุคคลในวงจ�ำกัด จ�ำนวน 66.76 ล้ำนหุ้น

• ในวันท่ี 24 เมษำยน 2560 บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลเป็นเงนิสดให้กับ 
ผู้ถือหุน้ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท เป็นเงนิจ�ำนวน 33,380,265.05 บำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 28.76 ของก�ำไรสะสม

• ได้มีกำรเพ่ิมทุนในบริษัทย่อย เพ่ือรองรับกำรด�ำเนินธุรกิจและ
กำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้

- UAC Utilities จำกเดิม 10 ล้ำนบำท เป็น 30 ล้ำนบำท

- UAC Energy จำกเดิม 95 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท

• บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นย่ังยืน” หรือ “Thailand 
Sustainability Investment : THSI” ประจ�ำปี 2560 เป็นปีที่ 2 
ติดต่อกัน โดยมีบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับคัดเลือกท้ังสิ้นจ�ำนวน 
65 บรษิทั และเป็นกลุม่บรษิทัจดทะเบยีนใน mai จ�ำนวน 7 บรษิทั

• โรงงำนผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม จงัหวัดสโุขทยั ได้รบักำรรบัรอง
ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และควำม
ปลอดภัยชีวอนำมัย (OHSAS18001:2017)

• บริษัทได้รับประกำศเกียรติคุณระดับ Platinum จำกโครงกำรส่ง
เสรมิกำรจดัท�ำระบบมำตรฐำนควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ส�ำหรบัสถำนประกอบกิจกำรขนำด
กลำงและขนำดเล็ก 
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ปี 2561

• เดอืนกุมภำพันธ์ บรษิทั ยูเอซ ีท็อป เอนเนอร์ย่ี จ�ำกัด มกีำรเพ่ิมทุน
จดทะเบยีนจำกเดมิ 500,000 บำท เป็นทนุจดทะเบยีน 7,000,000 
บำท เพ่ือรองรบักำรลงทนุในโครงกำรระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสง
อำทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคำของบริษัท คิงบอร์ด ลำมิเนต แมน
นแูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ก�ำลงักำรผลติ 752.40 กิโลวัตต์ 
ซึ่งเริ่มเปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์และเริ่มรับรู้รำยได้เมื่อช่วง 
ไตรมำส 3 ปี 2561 ต่อมำเมือ่เดอืนธันวำคม 2561 บรษิทั ยูเอซ ีท็อป 
เอนเนอร์ย่ี จ�ำกัด ได้ด�ำเนินกำรขำยโครงกำรดงักล่ำวให้กับ บรษิทั 
บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) ในรำคำ 23.92 ล้ำนบำท

• เดือนกุมภำพันธ์ บริษัทได้ลงนำมในสัญญำขยำยวงเงินสินเชื่อ
ประเภทเงนิทนุหมนุเวยีนร่วมกับธนำคำรกสกิรไทย เป็นวงเงนิเพ่ิม
อกี 497 ล้ำนบำท เพ่ือใช้ในกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจ Trading

• ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

- อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 200.28 ล้ำนหุ้น (จำก
กำรเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนำจทั่วไป General Mandate)

- อนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 66.76 ล้ำนหุ้น เพ่ือ
รองรบักำรใช้สทิธิใบส�ำคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ
บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 ( UAC-W2 )

- อนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้น
สำมัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 2 
( UAC-W2 ) จ�ำนวน 66.76 ล้ำนหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมใน
อตัรำ 10 หุน้เดมิ : 1 ใบส�ำคญัแสดงสทิธิ อตัรำใช้สิทธิ 1 ใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้น รำคำใช้สิทธิ 5.55 บำท อำยุ 2 ปี

• ในวันท่ี 20 เมษำยน 2561 บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลเป็นเงนิสดให้กับ 
ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุ้นละ 0.12 บำท เป็นจ�ำนวนเงิน 80,112,636.12 บำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 59.77 จำกก�ำไรสุทธิ 

• เดือนมิถุนำยน บริษัทได้มีกำรออกหุ้นกู้จ�ำนวน 400 ล้ำนบำท 
อำยุ 2 ปี อัตรำดอกเบี้ย 5.5% เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
ส�ำรองเพื่อใช้ในกำรลงทุนในอนำคต

• ในวันที ่2 กรกฎำคม 2561 บรษิทัได้ออกและเสนอขำยใบส�ำคญั
แสดงสทิธิจะซือ้หุ้นสำมญัของบรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
ครั้งที่ 2 ( UAC-W2 ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 66.76 ล้ำนหุ้น

• เดอืนสงิหำคม UAC จดักิจกรรมสมนำวิชำกำร UAC Technical 
Symposium โดยได้ร่วมมือกับ Principles ซึ่งเป็นผู้น�ำด้ำน 
Technology และผลติภณัฑ์ชัน้น�ำของโลกในกลุม่ธุรกิจน�ำ้มนัและ
กำรกลัน่ ปิโตรเคม ีโรงไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค เพ่ือแลกเปลีย่น
ควำมรู้และสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

• ในวันที ่9 ตุลำคม 2561 บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลประจ�ำ
ปี 2561 เป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท รวม
เป็นเงนิจ�ำนวน 66,760,530 บำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 34.16 จำก
ก�ำไรสะสม 

• เดอืนพฤศจกิำยน 2561 บรษิทัได้ลงนำมในสญัญำสนบัสนุนทำง 
กำรเงนิร่วมกับธนำคำรทหำรไทย เป็นวงเงนิเพ่ิมอกี 840 ล้ำนบำท 
เพื่อใช้ในกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจ Trading

• โรงงำนผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) ได้รบั Associated Gas 
เพ่ิมจำก บริษัท สยำมโมเอโกะ จ�ำกัด ประมำณ 300,000 ล้ำน
ลกูบำศก์ฟุต/วัน ส่งผลให้ปัจจบุนั PPP มกี�ำลงักำรผลติกว่ำ 90% 
(หรือประมำณ 1.80 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต/วัน) 

• บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นย่ังยืน” หรือ “Thailand 
Sustainability Investment : THSI” ประจ�ำปี 2561 เป็นปีที่ 3 
ติดต่อกัน โดยมีบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับคัดเลือกท้ังสิ้นจ�ำนวน 
79 บรษิทั และเป็นกลุม่บรษิทัจดทะเบยีนใน mai จ�ำนวน 6 บรษิทั

• บรษิทัได้รบักำรประเมนิกำรก�ำกับดแูลกิจกำรบรษิทัจดทะเบยีน
ไทยประจ�ำปี 2561 (CGR) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

• บรษิทัได้รบักำรประเมนิคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุ้น 100 
คะแนนเต็ม ในโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 จัดโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ได้รับเกียรติบัตร  
“รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน” ระดับจังหวัด 
ประจ�ำปี 2561 จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

ปี 2562
• วันท่ี 9 เมษำยน 2562 ท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ�ำปี 2562 มี

มตใิห้จ่ำยเงนิปันส�ำหรบัผลกำรด�ำเนินงำนตัง้แต่วันท่ี 1 มกรำคม 
ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.16 บำท ซึง่บรษิทัได้
จ่ำยเป็นเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วเมื่อวันท่ี 9 ตุลำคม 2561 
ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นเงิน 66,760,530.10 บำท 
โดยจ่ำยจำกก�ำไรสะสมส่วนท่ียังไม่ได้จดัสรร คงเหลอืเงินปันผล 
ที่จะจ ่ำยเพ่ิมในอัตรำหุ ้นละ 0.06 บำท หรือคิดเป ็นเงิน 
40,056,318.06 บำท โดยบริษัทจะจัดสรรจำกก�ำไรสะสมท่ียัง
ไม่ได้จัดสรรและก�ำไรสุทธิ ซึ่งได้จ่ำยเงินปันผลส่วนที่เหลือเมื่อ
วันที่ 20 เมษำยน 2562
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• เดือนเมษำยน 2562 บรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ำกัด (บรษิทัย่อย) 
ร่วมลงนำมสญัญำสมัปทำนทีด่นิและบ่อขยะโครงกำรกำรจดักำร
ขยะ เพ่ือผลติพลงังำนทดแทนและแปรรปูเป็นผลติภัณฑ์ท่ีน�ำกลับ
มำใช้ใหม่ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว มลูค่ำเงนิลงทนุประมำณ 30 ล้ำนเหรยีญสหรฐั เพ่ือ
ผลติกระแสไฟฟ้ำเพ่ือขำยให้กับหน่วยงำนภำครฐั ก�ำลงักำรผลติ
ประมำณ 6 เมกกะวัตต์ พลำสตกิรไีซเคลิขำยให้กบับรษิทัเอกชน 
ปรมิำณกำรรบัซือ้ประมำณ 13,200 ตนัต่อปี และ ปุย๋อนิทรย์ีเคมี
ขำยให้กับหน่วยงำนภำคเกษตรกรรมของ สปป.ลำว ปรมิำณกำร
รับซื้อประมำณ 30,000 ตันต่อปี

• เดอืนกันยำยน 2562 บรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ำกัด ได้เข้ำซือ้หุ้น
ในบรษิทั ยูเอซ ีทอ็ป เอนเนอร์ย่ี จ�ำกัด จำกบรษิทั สนุทรวิภำต กรนี 
เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด เพิ่มอีก 17,499 หุ้น ท�ำให้ปัจจุบันบริษัท ยูเอซี 
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99%

• บรษิทั ยูเอซ ีทีพีที เพลเลทส์ จ�ำกัด ได้จดทะเบยีนเลกิกิจกำรเมือ่
วันที่ 24 กันยำยน 2562 เนื่องจำกยังไม่มีกำรเปิดด�ำเนินกิจกำร
ในเชิงพำณิชย์

• บรษิทัได้รบักำรประเมนิกำรก�ำกับดแูลกิจกำรบรษิทัจดทะเบยีน
ไทยประจ�ำปี 2562 (CGR) จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

• รำงวัลที่ได้รับในปี 2562

- โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพจำกพืชพลังงำนแม่แตง 
ได้รับรำงวัลดีเด่นด้ำนพลังงำนทดแทน ในงำน Thailand 
Energy Award 2019 ประเภทโครงกำรท่ีเชือ่มโยงกับระบบ
สำยส่งไฟฟ้ำ (On-Grid) 

- โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ได้รับได้รับรำงวัล 
Green Industry Level 4 ประจ�ำปี 2562 จำกกระทรวง
อุตสำหกรรม เพ่ือเป็นกำรตอกย�้ำภำพลักษณ์และทัศนคติ
อนัดต่ีออตุสำหกรรมท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และก่อให้เกิด
กำรยอมรบัระหว่ำงอตุสำหกรรมและชมุชนโดยรอบ รวมถึง
ยังช่วยลดต้นทุนกำรด�ำเนินธุรกิจ

- บริษัทได้รับรำงวัล Rising Star Sustainability Awards ซึ่ง
อยู่ในกลุ่มรำงวัล Sustainability Excellence และยังได้รับ
คัดเลือกให้อยู่ในรำยชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ประจ�ำปี 2562 เป็นปีที ่4 ตดิต่อกัน โดย
มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้นจ�ำนวน 90 บริษัท 
และเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai จ�ำนวน 8 บริษัท
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รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อย มีดังนี้
• ธุรกิจด้านการนำาเข้า จำาหน่ายสารเคมี และอปุกรณ ์
 ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บรษิทัประกอบธุรกิจน�ำเข้ำ จ�ำหน่ำยสำรเคมแีละอปุกรณ์ทีใ่ช้ใน
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมส�ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ 
โรงกลั่นน�้ำมันปิโตรเคมี โรงผลิตน�้ำมันหล่อลื่น โรงงำนอุตสำหกรรม
โพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้ำ
และสำธำรณูปโภค เป็นต้น โดยได้จัดแบ่งสินค้ำและบริกำรที่บริษัท
จ�ำหน่ำยออกเป็น 4 กลุม่ตำมลกัษณะธุรกิจของลกูค้ำและบรกิำร ได้แก่ 

 1)  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม  
  (Energy and Petroleum) 

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจส�ำรวจและผลติก๊ำซธรรมชำติ 
โรงกลั่นน�้ำมันและอุตสำหกรรมปิโตรเคมีต้นน�้ำ 
(Offshore Refinery and Upstream Petrochemicals)

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสำรเคมเีหลว (Liquid Chemicals)

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมกำรจัดกำรของเสีย 
ต่ำง ๆ  ของโรงงำน (Emission & Waste management) 

 2)  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials)

• ผลติภัณฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมเคมภัีณฑ์ (Chemicals 
Products)

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตพลังงำนและน�้ำ
เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค (Power and Utility) 

3)  ผลติภัณฑ์อืน่ ๆ ได้แก่ สนิค้ำประเภท Crude Glycerin  
 และกำรขำยสินค้ำอื่น ๆ เพื่อกำรส่งออก

4)  การให้บรกิาร ได้แก่ กำรให้ค�ำปรกึษำ ประสำนงำน ของ 
 บริษัทต่ำง ๆ ส�ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิต โรงกล่ัน 
 น�้ำมันอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และอุตสำหกรรมอื่น ๆ 

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

บริษัทมีคลังสินค้ำเช่ำ 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขท่ี 999 หมู่ 4 ซอย
เทศบำลบำงป ู99 (เสรมิมติร) ถนนสขุุมวิท ต�ำบลบำงป ูอ�ำเภอเมอืง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร บนเนื้อที่ 2 ไร่ เป็นอำคำรคลัง
สนิค้ำ 1 หลงั พ้ืนที ่2,200 ตำรำงเมตร ซึง่บรษิทัเช่ำคลงัสนิค้ำดงักล่ำว
กับบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง มอีำยุสญัญำเช่ำรำยปี เพือ่ใช้เป็นพ้ืนทีเ่ก็บสตอ็ก
อปุกรณ์และสำรเคม ีโดยสำรเคมท่ีีเก็บในคลงัสนิค้ำของบรษิทัได้รบั
กำรบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนำดต่ำง ๆ และมีเอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์ 
(Certificate of Acceptance : COA) จำกผูผ้ลติเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 
เพื่อรอกำรจัดส่งให้แก่ลูกค้ำต่อไป

บรษิทัจะจดัส่งสนิค้ำจำกคลงัสนิค้ำให้แก่ลกูค้ำโดยใช้รถบรรทุก
ขนำดต่ำง ๆ ที่บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนส่งจำกภำยนอกซึ่ง
ผ่ำนกำรข้ึนทะเบยีนกับบรษิทัเพ่ือรบัรองควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน
ของกรมโรงงำน บริษัทมีกำรควบคุมเรื่องควำมปลอดภัยของคลัง
สนิค้ำ โดยกำรจดัให้มพีนกังำนรกัษำควำมปลอดภยัดแูลคลงัสนิค้ำ
ตลอด 24 ชั่วโมง ส�ำหรับสำรเคมีท่ีจัดเป็นวัตถุอันตรำยจะมีกำรจัด
เก็บตำมกฎหมำย โดยแยกตำมประเภทของสำรเคมี และจัดให้มีผู้
ควบคุมสินค้ำอันตรำยในคลังสินค้ำ โดยบริษัทไม่อนุญำตให้บุคคล
ภำยนอก หรอืบคุคลรวมท้ังพนักงำนท่ีไม่มหีน้ำท่ีในคลังสินค้ำ เข้ำไป
ในพ้ืนทีค่ลงัสนิค้ำโดยไม่ได้รบัอนญุำต นอกจำกน้ีบรษิทัได้ท�ำประกัน
ภยัตัวสินค้ำท่ีเก็บในคลังสินค้ำเพ่ือคุ้มครองอบุติัเหตุท่ีอำจเกิดขึน้ใน
ระหว่ำงกำรเก็บสินค้ำหรือกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งได้ท�ำประกันภัย
สินค้ำในระหว่ำงกำรขนส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำด้วย

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่าย 

บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำท่ี
จัดจ�ำหน่ำย เพ่ือให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมข้อก�ำหนดที่ลูกค้ำได้ตกลง
ไว้กับบริษัท โดยสำรเคมีท่ีบริษัทสั่งซื้อจำกผู้ผลิตจะถูกบรรจุใน 
ถังปิด (Closed Drum) และมีเอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์ หรือ COA 
จำกผู้ผลิตก่อนถูกขนส่งมำยังบริษัท ซึ่งบริษัทจะจ�ำหน่ำยสำรเคมีที่
บรรจุในถังปิดท่ีมีเอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวให้แก่ลูกค้ำโดย
ไม่มกีำรเปิดถังก่อน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำลกูค้ำจะได้รบัสนิค้ำทีม่คีณุภำพ
และมำตรฐำนจำกบรษิทัผูผ้ลติทุกประกำร และในกรณีของสำรเคมี
ที่ถูกขนส่งมำเป็น Bulk โดยไม่ได้บรรจุในถังปิด เมื่อสินค้ำเข้ำเทียบ
ท่ำเรอืแล้วจะต้องมกีำรตรวจสอบคณุภำพจำกบรษิทัตรวจสอบคณุภำพ
สนิค้ำ (Surveyor) ทีบ่รษิทัได้ว่ำจ้ำงอกีครัง้ เพ่ือด�ำเนนิกำรตรวจสอบ
คณุภำพของสนิค้ำท่ีอยู่ในเรอื (ก่อนขนถ่ำยสนิค้ำออกจำกเรอื) รวมท้ัง
ตรวจสอบคณุภำพหลงัจำกสนิค้ำได้ขนถ่ำยเข้ำแทง็ก์เก็บสนิค้ำแล้ว 

นอกจำกน้ี บรษิทัได้รบักำรรบัรองระบบกำรบรหิำรงำนคณุภำพ
มำตรฐำน ISO 9001:2015 จำกบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
ส�ำหรับกำรน�ำเข้ำและกำรจัดจ�ำหน่ำยสำรเคมี สำรดูดซับ สำรเร่ง
ปฏิกิริยำ เครื่องกรองและอุปกรณ์ในธุรกิจน�้ำมัน พลังงำน ปิโตรเคมี 
และสำธำรณูปโภค

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

กลุม่ลกูค้ำของบรษิทัเป็นผูผ้ลติในอตุสำหกรรมต่ำง ๆ  ท่ีต้องกำร
สำรเคมีและอุปกรณ์ไปใช้ในกระบวนกำรผลิต กลุ่มลูกค้ำหลักของ
บรษิทัส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลติในอตุสำหกรรมพ้ืนฐำนของประเทศ ได้แก่ 
โรงแยกก๊ำซธรรมชำต ิโรงกลัน่น�ำ้มนั และปิโตรเคม ีเป็นต้น โดยสนิค้ำ
และบรกิำรท่ีบรษิทัจ�ำหน่ำยสำมำรถน�ำไปใช้งำนได้หลำกหลำยชนิด 
ขึน้อยู่กับควำมต้องกำรน�ำไปใช้ของลกูค้ำ โดยสำมำรถแบ่งกลุม่ลกูค้ำ
เป้ำหมำยตำมลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำร 4 กลุ่ม ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

35

and our people build our businessand our people build our business



กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม 
 (Energy and Petroleum)

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส�ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ  
โรงกลั่นน�้ำมันและอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีต้นน�้ำ
(Offshore Refinery and Upstream Petrochemicals)

หน่วยงำนหรือกลุ่มขุดเจำะและผลิตก๊ำซธรรมชำติ และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมท้ังในทะเลและบนบก โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่น
น�้ำมัน ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเอทิลีน โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส์ 
และผู้รบัเหมำงำนก่อสร้ำงโรงกลัน่น�ำ้มนั และโรงงำนปิโตรเคมต่ีำง ๆ

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสำรเคมเีหลว (Liquid Chemicals) โรงกลั่นน�้ำมัน ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก โรงงำนผลิต 
สำรอะโรเมติกส์ โรงงำนผลิตสำรโอเลฟินส์ 

• ผลติภัณฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำรของเสยีต่ำง ๆ 
ของโรงงำน (Emission & Waste management)

โรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท

2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) 

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ (Chemicals 
Products)

โรงงำนอตุสำหกรรมทัว่ไปท่ีผลติสนิค้ำอตุสำหกรรมและสนิค้ำอปุโภค
บรโิภคต่ำง ๆ เช่น โรงงำนผลติแชมพูสระผม น�ำ้ยำปรบัผ้ำนุ่ม น�ำ้ยำ
ท�ำควำมสะอำด สทีำอำคำร สอีตุสำหกรรม หมกึพิมพ์ ปนูซเีมนต์ โรง
ผสมน�้ำมันหล่อลื่น โรงงำนผลิตไบโอดีเซล โรงงำนผลิตกำว โรงงำน
ผลิตน�้ำมันพืช โรงงำนผลิตน�้ำยำหล่อลื่นโลหะต่ำง ๆ เป็นต้น

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรผลติพลงังำนและน�ำ้
เพื่อกำรอุปโภคบริโภค (Power &Utility)

โรงกล่ันน�้ำมัน, โรงงำนผลิตไฟฟ้ำและโรงงำนผลิตน�้ำเพ่ือประชำชน 
และเพื่ออุตสำหกรรมทุกประเภท

3. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

ได้แก่ สนิค้ำประเภท Crude Glycerin และกำรขำยสนิค้ำอืน่ ๆ โรงงำนผลิต Glycerin บริสุทธิ์ ในและต่ำงประเทศ

4. การให้บริการ 

• ให้ค�ำปรกึษำ ประสำนงำน ของบรษิทัต่ำง ๆ ส�ำหรบังำน
ออกแบบกระบวนกำรผลิต

• รับเหมำก่อสร้ำงและติดตั้ง

• งำนบริกำรตรวจสอบและท�ำควำมสะอำด 

• บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตั้ง

กลุ่มโรงกลั่นน�้ำมัน ปิโตรเคมี พลังงำนทดแทน พลังงำนทำงเลือก

โรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท

บรษิทัมคีวำมสมัพันธ์ท่ีดกัีบลกูค้ำมำโดยตลอด โดยมกีำรแสวงหำ
ผลติภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนือ่ง เพ่ือสนองควำมต้องกำรแก่ลกูค้ำ ซึง่
นอกเหนือจำกกำรขำยสนิค้ำและอปุกรณ์ประเภทต่ำง ๆ แล้ว บรษิทั
ยังให้ค�ำปรกึษำทีเ่ก่ียวข้องและให้บรกิำรหลงักำรขำยแก่ลกูค้ำ และให้
ควำมส�ำคญักับคณุภำพสนิค้ำและกำรส่งมอบสนิค้ำให้แก่ลกูค้ำตรง
ตำมก�ำหนด ตลอดจนมุง่มัน่ท่ีจะปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงต่อ
เน่ือง โดยบรษิทัมกีำรประเมนิควำมพึงพอใจของลกูค้ำต่อกำรให้บรกิำร

ของบรษิทัอย่ำงสม�ำ่เสมอเพ่ือน�ำมำปรบัปรงุกำรด�ำเนินงำน อกีท้ังยัง
ให้ค�ำแนะน�ำและวำงแผนร่วมกับลกูค้ำเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภำพของกำร
ให้บรกิำร ตลอดจนมกีำรปฏิบติัตำมเงือ่นไข กฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดของ
ลกูค้ำอย่ำงครบถ้วน ท�ำให้บรษิทัได้รบัควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำด้วย
ดีมำโดยตลอด ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทได้รับคะแนนกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่ร้อยละ 89.65 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ
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นโยบายการกำาหนดราคา

บรษิทัมนีโยบำยก�ำหนดรำคำขำยสนิค้ำจำกรำคำต้นทุนสนิค้ำ
บวกอตัรำก�ำไร (Cost plus pricing) โดยรำคำขำยจะมคีวำมยืดหยุ่น
ตำมรำคำตลำดของสินค้ำแต่ละประเภท สินค้ำเคมีภัณฑ์ที่บริษัท
จัดจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมำจำกกระบวนกำรกลั่นน�้ำมัน
ดิบ และกำรผลิตปิโตรเคมีต่ำง ๆ ซึ่งกลไกรำคำของผลิตภัณฑ์หรือ
ต้นทุนสินค้ำของบริษัทจะถูกก�ำหนดและผันแปรไปตำมภำวะรำคำ
น�้ำมันและปิโตรเคมี ดังนั้นกำรก�ำหนดรำคำขำยสินค้ำของบริษัทจะ
ต้องมคีวำมยืดหยุ่นและเหมำะสมตำมลกัษณะของแต่ละสนิค้ำ กลุม่
ลูกค้ำเป้ำหมำย ปริมำณและมูลค่ำกำรสั่งซื้อ รวมท้ังต้องสำมำรถ
แข่งขนักับคูแ่ข่งขนัในตลำดได้ และในขณะเดยีวกันก็ต้องรกัษำอตัรำ
ก�ำไรข้ันต้นท่ีเพียงพอรองรบัต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย บรหิำรและกำร
ด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ได้ 

การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

บริษัทจ�ำหน่ำยสินค้ำในประเทศเกือบทั้งหมด โดยทีมงำนขำย
ของบริษัทประจ�ำท้ังท่ีส�ำนักงำนใหญ่ในกรุงเทพฯ และที่ส�ำนักงำน
สำขำในจังหวัดระยอง ทีมงำนขำยจะแบ่งควำมรับผิดชอบดูแลกำร
ขำยแยกเป็นแต่ละกลุม่ผลติภัณฑ์ โดยจะท�ำหน้ำทีต่ดิต่อ ดแูลควำม
ต้องกำร และน�ำเสนอสนิค้ำให้แก่ลกูค้ำโดยตรง รวมทัง้ตดิต่อประสำน
งำนกับผู้ผลิตหรือคู่ค้ำอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้ทรำบถึงปริมำณควำม
ต้องกำรล่วงหน้ำของลกูค้ำ และทรำบถึงรำยละเอยีดของผลติภณัฑ์ 
แนวโน้มของปริมำณและรำคำสินค้ำในตลำดของผู้ผลิต ภำวกำรณ์
แข่งขนัในตลำด เพ่ือประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรขำยและกำรก�ำหนด
รำคำสินค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

สินค้ำที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่ได้รับค�ำสั่งซื้อล่วงหน้ำมำ
จำกลูกค้ำ โดยมีระยะเวลำเพื่อเตรียมกำรในกำรจัดซื้อและจัดส่งให้
แก่ลกูค้ำตำมก�ำหนดเวลำท่ีได้ตกลงกัน ซึง่ส่วนใหญ่ลกูค้ำจะก�ำหนด
ควำมต้องกำร มำตรฐำนของสนิค้ำ แหล่งท่ีมำหรอืผูผ้ลติสนิค้ำให้แก่
บรษิทัทรำบ เพ่ือให้บรษิทัเสนอสนิค้ำได้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

รวมทั้งเสนอรำคำ และเงื่อนไขกำรขำยต่ำง ๆ ในลักษณะของกำร
ประมลู โดยสนิค้ำท่ีจดัจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสนิค้ำทีม่ำจำกผูผ้ลติที่
ลกูค้ำให้ควำมไว้วำงใจ และเป็นไปตำมมำตรฐำนทีใ่ช้ในกระบวนกำร
ผลิตของลูกค้ำ จึงมีควำมจ�ำเป็นที่ลูกค้ำต้องใช้อย่ำงต่อเนื่อง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้ำท่ีบริษัทจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่สั่งซื้อจำกผู้ผลิตหลำยรำยใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้ำเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้น
น�ำท่ีเก่ียวข้องในอุตสำหกรรมกลั่นน�้ำมัน และปิโตรเคมีระดับโลก 
โดยบรษิทัมนีโยบำยมุง่เน้นกำรจดัจ�ำหน่ำยและเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำย
สนิค้ำท่ีมคีณุภำพและมำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของลกูค้ำ และ
มข้ัีนตอนกำรแสวงหำและคัดเลือกสินค้ำท่ีมคุีณภำพ ได้มำตรฐำน มี
ใบรบัรองผลติภัณฑ์ แหล่งทีม่ำและรำยละเอยีดของผลติภณัฑ์อย่ำง
ชัดเจน เช่น ประเภทสำรเคมี ส่วนผสมของสำรเคมี กำรแก้ไข และ
ป้องกันอนัตรำยจำกสำรเคม ีเป็นต้น โดยบรษิทัคู่ค้ำท่ีเป็นผูจ้�ำหน่ำย
สินค้ำให้กับบริษัทจะต้องได้รับกำรขึ้นทะเบียนกับบริษัท ซึ่งบริษัท
มีกำรประเมินผล และทบทวนรำยชื่อคู่ค้ำดังกล่ำวเป็นประจ�ำอย่ำง
สม�ำ่เสมอ เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำรมปีระสิทธิภำพและสร้ำงควำมมัน่ใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�ำหน่ำย

ในกำรส่ังซื้อสินค้ำเพ่ือมำจ�ำหน่ำยต่อให้แก่ลูกค้ำนั้น บริษัทมี
กำรวำงแผนกำรสั่งซื้อล่วงหน้ำในปริมำณที่เหมำะสม โดยพิจำรณำ
จำกแนวโน้มของตลำด ควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละช่วงเวลำ 
รวมท้ังปรมิำณสนิค้ำคงคลงั เพ่ือจะได้จดัเตรยีมสนิค้ำให้เพียงพอต่อ
กำรจ�ำหน่ำย ลดควำมสญูเสยีจำกกำรเสยีโอกำสเนือ่งจำกขำดแคลน
สนิค้ำคงคลงั หรอืไม่สำมำรถจดัหำสนิค้ำได้ทันและเพียงพอกับควำม
ต้องกำรของลกูค้ำ ในขณะเดยีวกันก็ต้องควบคมุปรมิำณสนิค้ำคงคลงั
ให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม และไม่ให้มีสินค้ำค้ำงในคลังนำนเกินไป
จนเป็นภำระแก่บริษัท

บริษัทเป็นผู้จ�ำหน่ำยและเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำในแต่ละ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้ำ ดังนี้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จำาหน่ายสินค้า

1.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum)

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจส�ำรวจและผลติก๊ำซธรรมชำติ โรงกล่ัน
น�ำ้มนัและอตุสำหกรรมปิโตรเคมต้ีนน�ำ้ (Offshore Refinery 
and Upstream Petrochemicals)

UOP LLC
PALL Corporation Filtration and Separations 
INEOS Oxide
Nikki Universal Co., Ltd. 
Manoir Industries
บริษัท จีซี ไกลคอล จ�ำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ทีโอซี ไกลคอล)

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสำรเคมีเหลว (Liquid Chemicals) UOP LLC
Albemarle Asia Pacific
Dorf Ketal Chemicals
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กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จำาหน่ายสินค้า

• ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำรของเสยีต่ำง ๆ  ของ
โรงงำน (Emission & Waste management)

Donau Carbon
Nikki Universal Co., Ltd
Honeywell UOP

2.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์
 (Chemicals Products)

บริษัท จีซี ไกลคอล จ�ำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ทีโอซี ไกลคอล) 
 INEOS Oxide
Clariant Chemicals 
Daelim Corporation
Evonik Industries

• ผลติภัณฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรผลติพลงังำนและน�ำ้เพ่ือ
กำรอุปโภคบริโภค (Power &Utility)

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

3. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

ได้แก่ สินค้ำประเภท Crude Glycerin และกำรขำยสินค้ำอื่น ๆ  บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ�ำกัด 

4. การให้บริการ 

• ให้ค�ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทต่ำง ๆ ส�ำหรับงำน
ออกแบบกระบวนกำรผลิต

• บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตั้ง
• งำนบริกำรตรวจสอบและท�ำควำมสะอำด

UOP LLC
Vogelbusch GmbH
PALL Corporation Filtration and Separations
Manoir Industries

• การลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและ 
 พลังงานทางเลือก
1 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 (Petroleum Production Plant : PPP)

บริษัทได้ลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(Petroleum Production Plant : PPP) ที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งด�ำเนิน
ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โดยรับก๊ำซเหลือท้ิงท่ีเป็นผลพลอยได้
จำกกระบวนกำรผลิตน�้ำมันดิบ (Associated Gas) จำกแหล่งผลิต
ปิโตรเลียมบูรพำ-เอ ของบริษัท สยำม โมเอโกะ จ�ำกัด และแหล่ง
ผลิตเสำเถียร-เอ ของบริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด 
(มหำชน) (ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท) ซึ่งรับสัมปทำน
ปิโตรเลียมจำกกระทรวงพลังงำน ในเขตพ้ืนท่ีอ�ำเภอกงไกรลำศ 
จงัหวัดสโุขทยั เพ่ือน�ำมำผ่ำนกระบวนกำรกลัน่แยกให้เป็นผลติภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่ำง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 

1)  ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงต้ม  
(Liquefied Petroleum Gas : LPG) 

2)  ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline : NGL) 

3)  ก๊ำซเชื้อเพลิง (Fuel Gas : C1)

โรงงำนมีควำมสำมำรถในกำรรับก๊ำซวัตถุดิบ 1.8 - 2.0 ล้ำน
ลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และมกี�ำลังผลติรวมตำมค่ำกำรออกแบบประมำณ 
19,681 ตนัต่อปี ประกอบด้วย Fuel Gas (C1) 12,036 ตนัต่อปี LPG 
6,300 ตนัต่อปี และ NGL 1,345 ตนัต่อปี ใช้เงนิลงทนุ 620 ล้ำนบำท 
โดยบริษัทได้ทดสอบเดินเครื่องผลิตในเดือนมกรำคม 2557 และ
เริ่มจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ LPG และ NGL ในเดือนพฤษภำคม 2557 
และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ Fuel Gas เป็น CNG ในเดือนพฤศจิกำยน 
2557 เป็นต้นมำ

ในปี 2559 บริษัทลงทุนก่อสร้ำงโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ระหว่ำงโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ 
โดยก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซจ�ำนวน 2 เส้น ขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำงท่อ 8 น้ิว 
และ 3 น้ิว ระยะควำมยำวท่อเส้นละ 7 กิโลเมตร มลูค่ำเงนิลงทนุ 110 
ล้ำนบำท เพ่ือเพ่ิมเสถียรภำพในด้ำนวัตถุดิบและเพ่ิมก�ำลังกำรผลิต 
โดยโรงงำนรับก๊ำซเหลือท้ิงท่ีเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิต
น�ำ้มนัดบิ (Associated Gas) จำกแหล่งผลติปิโตรเลยีมเสำเถยีร-เอ 
ของบริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน) (ไม่ได้
เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันของบรษิทั) อ�ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทัย 
ผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซขนำด 8 น้ิว และส่งก๊ำซเชือ้เพลงิ C1 กลบัไปยัง
โรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ ของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด ผ่ำนระบบ
ท่อส่งก๊ำซ ขนำด 3 น้ิว เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ 
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ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวเริ่มก่อสร้ำงเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2559 และ
แล้วเสรจ็เมือ่วันท่ี 30 มถุินำยน 2559 โดยสำมำรถทดสอบระบบและ
เดนิเครือ่งผลติตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม 2559 และเริม่ด�ำเนนิกำรในเชงิ
พำณิชย์ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2559 เป็นต้นมำ

โครงกำรสำมำรถรับรู้รำยได้ต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมำสแรกของปี 
2557 ในส่วนเดมิและรบัรูร้ำยได้จำกส่วนขยำยทีร่บัก๊ำซจำกฐำนผลติ
เสำเถียร-เอ ตัง้แต่ไตรมำส 3 ของปี 2559 กระบวนกำรผลติผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลยีมของโรงงำนเป็นกำรน�ำก๊ำซเหลอืทิง้ทีเ่ป็นผลพลอยได้จำก
กระบวนกำรผลิตน�้ำมันดิบกลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดกำรเผำ
ก๊ำซทิ้งโดยไร้ประโยชน์ ช่วยลดมลภำวะและลดกำรท�ำลำยสภำพ
แวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง

ปี 2561 โรงงำนสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้อย่ำงต่อ
เนื่อง แต่ยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เน่ืองจำกผู้ผลิตวัตถุดิบ บริษัท 
สยำม โมเอโกะ จ�ำกัด หยุดกำรผลิตตั้งแต่เดือนเมษำยน 2560 ถึง
เดือนตุลำคม 2561 รวมถึงสิ้นสุดสัญญำซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติอัด 
(CNG) กับบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) ในเดือนสิงหำคม 2561 
โรงงำนจงึปรบัเปลีย่นกระบวนกำรผลติ ส่งก๊ำซเชือ้เพลงิให้โรงไฟฟ้ำ
เสำเถียร-เอ ของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด เพิ่มขึ้น 

ปี 2562 โรงงำนยังคงเดินหน้ำในกำรด�ำเนินกำรผลิตอย่ำงต่อ
เน่ือง โดยมุ่งเน้นในกำรรักษำกำรเดินเครื่องจักรได้อย่ำงต่อเน่ือง 
(Reliability) และลดปัญหำเครื่องจักรช�ำรุดเสียหำย (Equipment 
Breakdown) มกีำรปรบัปรงุกระบวนกำรผลติให้ดีย่ิงขึน้ ซึง่ส่งผลให้ 
Reliability ของโรงงำนดีกว่ำปีที่ผ่ำน ๆ มำ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมด�ำเนินธุรกิจโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ รับก๊ำซเหลือทิ้งท่ีเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิต
น�้ำมันดิบ เพ่ือน�ำมำผ่ำนกระบวนกำรกลั่นแยกได้เป็นผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่ำง ๆ ดังนี้ 

 1)  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม 
  (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 

  ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงต้มเป็นสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอนท่ีมอีงค์ประกอบหลกัเป็นก๊ำซโพรเพน (Propane 
: C3) และก๊ำซบวิเทน (Butane : C4) มคีวำมหนำแน่นมำกกว่ำ
อำกำศ (หนักกว่ำอำกำศ) มีกลิ่นของสำรเติมกลิ่น ควบคุม
คณุภำพให้เป็นไปตำม “ประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เรือ่ง ก�ำหนด
ลกัษณะและคณุภำพของก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว พ.ศ. 2559” จดั
เก็บในรูปของของเหลวภำยใต้แรงดันภำยในถังเหล็ก น�ำไปใช้
ประโยชน์ได้หลำกหลำย เช่น ใช้เป็นก๊ำซหุงต้มในภำคครวัเรอืน 
ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรม หรือใช้เป็นเช้ือเพลิงทำง
เลือกส�ำหรับกลุ่มรถยนต์บำงกลุ่ม

 2)  กา๊ซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) 

  ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ เป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนท่ีมี
องค์ประกอบของไฮโดรคำร์บอนที่หนักกว่ำก๊ำซ LPG (C5+) 
อยู่ในสถำนะของเหลว ใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีควำมไวไฟสูง น�ำ
ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือสำรต้ังต้นในอุตสำหกรรมตัวท�ำละลำย 
อุตสำหกรรมสี 

 3)  ก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas : C1) 

  เป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนท่ีมอีงค์ประกอบหลกัเป็น
ก๊ำซมีเทน (Methane : C1) มีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำอำกำศ 
(เบำกว่ำอำกำศ) ไม่มกีลิน่ จดัหน่ำยเป็นเชือ้เพลงิให้กับโรงไฟฟ้ำ
เสำเถียร-เอ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด ในกำรผลิตกระแส
ไฟฟ้ำจำกเครื่องยนต์ก๊ำซ (Gas Engine Generator) และบำง
ส่วนน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงภำยในโรงงำน ท้ังน้ี C1 ยังสำมำรถ
น�ำไปเพ่ิมควำมดันเพ่ือผลิตเป็นก๊ำซธรรมชำติอัดส�ำหรับยำน
ยนต์ได้อีกด้วย (ปัจจุบันโรงงำนหยุดกำรผลิต CNG แล้ว)

 ที่ตั้งโครงการ

สถำนที่ตั้งโครงกำร เลขที่ 1/1 หมู่ 8 บ้ำนบ่อเพลำ ต�ำบลกกแรต
อ�ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย
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นโยบายกำาหนดราคา

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม 
(Liquefied Petroleum Gas: LPG) 

กำรก�ำหนดรำคำขำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวหรอืก๊ำซหงุต้ม (LPG) 
เป็นไปตำมประกำศโครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG ของส�ำนักงำนนโยบำย
และแผนพลังงำน ซึ่งรวมภำษีสรรพสำมิตและภำษีมหำดไทยแล้ว 
และบวกค่ำขนส่งตำมนโยบำยลอยตวัรำคำขำย LPG เพ่ือส่งเสรมิกำร
แข่งขัน อกีทัง้บรษิทัได้ส่งเงนิเข้ำกองทนุน�ำ้มนัและขอรบัเงนิชดเชยใน
อตัรำตำมประกำศของคณะกรรมกำรบรหิำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) 
โดยโครงสร้ำงรำคำ LPG อ้ำงองิจำกปัจจยัหลกั ได้แก่ รำคำก๊ำซ LPG 
ตลำดโลก (LPG Cargo) และค่ำใช้จ่ำยในกำรน�ำเข้ำ เป็นต้น และ
บริษัทยังจัดท�ำสัญญำซื้อขำย LPG กับลูกค้ำทุกรำย 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL)

กำรก�ำหนดรำคำขำยก๊ำซโซลนีธรรมชำต ิ(NGL) เป็นไปตำมสตูรที่
ก�ำหนดร่วมกันในสญัญำ ระหว่ำงบรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) 
และผูซ้ือ้ ซึง่เป็นผูค้้ำน�ำ้มนัตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัติกำรค้ำ
น�ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 โดยรำคำอ้ำงองิจำกปัจจยัหลกั ได้แก่ รำคำ 
แนฟทำ (Naphtha) ในตลำดประเทศสงิคโปร์ (MOPS หรอื Mean of 
Platts Singapore) และอัตรำกำรแลกเปลี่ยนของเงินดอลล่ำสหรัฐ

ก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas : C1)

กำรก�ำหนดรำคำขำยก๊ำซเชือ้เพลงิ (Fuel Gas : C1) เป็นไปตำม
รำคำตกลงร่วมกันในสัญญำซื้อขำย ระหว่ำงบริษัท ยูเอซี โกลบอล 
จ�ำกัด (มหำชน) กับบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

บริษัทจ�ำหน่ำย LPG จ�ำหน่ำยให้กับผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 7 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ขณะที่ NGL 
จะจ�ำหน่ำยให้กับผู้ประกอบกำรธุรกิจตัวท�ำละลำยภำยในประเทศ 
โดย LPG และ NGL ขนส่งโดยรถบรรทุกผลิตภัณฑ์น�้ำมัน ส่วนก๊ำซ
เชือ้เพลงิ (Fuel Gas) จ�ำหน่ำยเป็นเชือ้เพลงิให้กับโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ 
ของบรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ำกัด ขนส่งผ่ำนระบบขนส่งก๊ำซธรรมชำติ
ทำงท่อขนำด 3 นิ้ว ระยะทำง 7 กิโลเมตร

LPG

C1

NGL
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กระบวนการผลิต

โครงกำร PPP ของบริษัทใช้เทคโนโลยีกำรผลิตแบบ Refrigerant Process หรือ Dew Point Control Unit (DPCU) เป็นหน่วยควบคุม
จุดกลั่นตัวเพ่ือควบคุมคุณภำพของก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีโรงแยกก๊ำซธรรมชำติใช้กันโดยท่ัวไป และมีควำมเหมำะสมกับขนำด
ของแหล่งก๊ำซท่ีมีขนำดเล็ก โดยมีหลักกำรส�ำคัญของกระบวนกำรผลิตก๊ำซ คือ กำรเพ่ิมควำมดัน ผ่ำนกำรก�ำจัดควำมชื้นและลดอุณหภูมิ
ของก๊ำซธรรมชำติให้ต�่ำลง เพื่อให้ก๊ำซกลั่นตัวเป็นของเหลว จำกนั้นก๊ำซที่มีคุณสมบัติเป็นของเหลวจะถูกส่งไปยังหอกลั่น เพื่อกลั่นแยกเป็น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม Fuel Gas LPG และ NGL ตำมล�ำดับ

Fuel Gas : C1

สถานีเพิ่มความดัน

หอกลั่นแยก C1

คาร์บอนไดออกไซด์

หอกลั่นแยก LPG

สถานีจ่าย NGL

สถานีจ่าย LPG

ถังเก็บ NGL

ถังเก็บ LPG

Associated Gas

แหล่งเสาเถียร-เอ

ระบบเพิ่มความดัน หอดูดซับความชื้น หน่วยลดอุณหภูมิ
Associated Gas

แหล่งบูรพา-เอ
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2.  การผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ำกัด บรษิทั โซล่ำ เอน็เนอร์จ ีรฟู พำวเวอร์ 
จ�ำกัด และ บรษิทั ยูเอซ ีทอ็ป เอนเนอร์ย่ี จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบรษิทัย่อย ได้มี
กำรลงทนุในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์
ทีต่ดิตัง้บนหลงัคำ (Solar PV Rooftop) ของกำรไฟฟ้ำนครหลวงและ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ�ำนวน 2 โครงกำร ซึ่งเริ่มด�ำเนินกำรในเชิง
พำณิชย์แล้ว มีก�ำลังกำรผลิตรวม 2 เมกะวัตต์ โดยเร่ิมรับรู้รำยได้
ตั้งแต่ไตรมำสที่ 3 ของปี 2557 เป็นต้นมำ และเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 
2561 บรษิทั ยูเอซ ีทอ็ป เอนเนอร์ย่ี จ�ำกัด ซึง่เป็นบรษิทัลกูของ บรษิทั 
ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด ได้ขำยโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ี
ติดตั้งบนหลังคำ (Solar PV Rooftop) ของบริษัท คิงบอร์ด ลำมิเนต 
แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้กับบริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด 
(มหำชน) ก�ำลังกำรผลิต 752.4 กิโลวัตต์

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนในรปูแบบของโรง
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ (Solar PV Rooftop) 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้ำโดยตรงในกำรจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ คือ กำรไฟฟ้ำ
นครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

นโยบายกำาหนดราคา

กำรก�ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีกำรไฟฟ้ำนครหลวงหรอื
กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำคเป็นผู้ก�ำหนด โดยจะเป็นอัตรำคงที่ (Feed in 
Tariff: FIT) ตลอดระยะเวลำของสัญญำ 25 ปี 

สถำนที่ตั้งโครงกำร: บริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) (SHT) 
จังหวัดสมุทรปรำกำร โดย UAC Energy

สถำนที่ตั้งโครงกำร: บริษัท วงศ์บัณฑิต จ�ำกัด (VBD)
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดย SERP
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3. การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas) และ
 ก๊าซธรรมชาติที่เหลือทิ้ง (Associated Gas)

คณะกรรมกำรบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) ได้มีมติ
อนุมัติเมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2558 ให้บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด 
(บรษิทัย่อย) เข้ำซือ้กิจกำรโรงไฟฟ้ำ 2 แห่ง จำกบรษิทั รำชบรุพีลงังำน 
จ�ำกัด ได้แก่ โรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ และโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ-เอ มลูค่ำ
รวม 205 ล้ำนบำท โดยโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ ตัง้อยู่ท่ีหมู ่11 บ้ำนหนอง
เสำเถียรใต้ ต�ำบลไกรใน อ�ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย และโรง
ไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ-เอ ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้ำนถ�้ำไม้ไกล ต�ำบลกง อ�ำเภอ
กงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย ท้ังน้ีบริษัทยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด ได้รับ
โอนกิจกำรโรงไฟฟ้ำทัง้ 2 แห่ง จำกบรษิทั รำชบรุพีลงังำน จ�ำกัด ตัง้แต่
วันท่ี 1 เมษำยน 2559 และสำมำรถรบัรูร้ำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ได้ทันที นับแต่วันท่ีรับโอนกิจกำรเป็นต้นมำ ซ่ึงถือเป็นกำรสร้ำงรำย
ได้ให้กับบริษัทได้ต่อเนื่องในระยะยำว

โรงไฟฟ้ำสถำนเีสำเถียร-เอ มกี�ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ 3.9 เมกะวัตต์ 
ซึง่กระบวนกำรผลติใช้ก๊ำซเชือ้เพลงิ (Fuel Gas) ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ด้
จำกกระบวนกำรแยกก๊ำซของโรงงำนผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (PPP) 
และก๊ำซเหลอืท้ิงท่ีเป็นผลพลอยได้จำกกำรกระบวนกำรผลติน�ำ้มนัดบิ 
(Associated Gas) ของฐำนผลติเสำเถียร-เอ ของบรษิทั ปตท.ส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งรับสัมปทำนปิโตรเลียมจำก
กระทรวงพลงังำน ในแหล่งเสำเถียร-เอ อ�ำเภอกงไกรลำศ จงัหวัดสโุขทยั 
เพื่อน�ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ส่งเข้ำระบบสำยส่งและ
จ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยในปี 2561 สำมำรถผลิต
ไฟฟ้ำรวมทั้งปีประมำณ 13,900 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี 

โรงไฟฟ้ำสถำนปีระดูเ่ฒ่ำ-เอ มกี�ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ 3 เมกะวตัต์ 
ซึ่งกระบวนกำรผลิตใช้ก๊ำซเหลือท้ิงที่เป็นผลพลอยได้จำกกำร 
ผลิตปิโตรเลียม (Associated Gas) ของฐำนผลิตประดู่เฒ่ำ-เอ 
ของบริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งรับ
สัมปทำนปิโตรเลียมจำกกระทรวงพลังงำน ในแหล่งประดู่เฒ่ำ-เอ 
อ�ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย เพ่ือน�ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำร
ผลติไฟฟ้ำ ส่งเข้ำระบบสำยส่งและจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ
แห่งประเทศไทย และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค ในปี 2561 สำมำรถผลติ
ไฟฟ้ำรวมทั้งปีประมำณ 4,000 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ของโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ และ ประดู่เฒ่ำ-เอ คือ 
กระแสไฟฟ้ำ ส่งเข้ำระบบสำยส่งและจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค ส�ำหรับโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ และจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส�ำหรับโรง
ไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ-เอ

สถำนที่ตั้งโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ เลขที่ 143 หมู่ 11 บ้ำนหนอง
เสำเถียรใต้ ต�ำบลไกรใน อ�ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย

 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า 

สถำนที่ตั้งโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ-เอ เลขที่ 32 หมู่ 11 บ้ำนถ�้ำไม้ไกล
ต�ำบลกง อ�ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย
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นโยบายกำาหนดราคา

กำรก�ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำ เป็นไปตำมระเบยีบกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำ
จำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก ท่ีก�ำหนดร่วมกันในสัญญำซื้อขำยประเภท 
Non-Firm ระหว่ำงบริษัทและผู้ซื้อ ได้แก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทยและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

บริษัทจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำท้ังหมด ผ่ำนหม้อแปลงเข้ำระบบ
สำยส่ง ให้แก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย และกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค โดยก�ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำ เป็นไปตำมระเบียบกำรรับซื้อ 
ไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (VSPP) 

4.  การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืชพลังงาน

บริษัทได้มีกำรลงทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
ก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลังงำน จ�ำนวน 1 โครงกำร ที่อ�ำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ ก�ำลังกำรผลิต 1.5 เมกะวัตต์ ซ่ึงเร่ิมด�ำเนินกำรใน
เชงิพำณิชย์เมือ่เดอืนธันวำคม 2558 ส�ำหรบัอกี 2 โครงกำร ซึง่ลงทุน
โดย UAC TPT ทีอ่�ำเภอภูผำม่ำน จงัหวดัขอนแก่น น้ัน ก่อสร้ำงเสรจ็
แล้วท้ัง 2 โครงกำร และก�ำลงัเริม่ต้นเดนิระบบ 1 โครงกำร เพ่ือเตรยีม
ควำมพร้อมส�ำหรับกำรขำยไฟฟ้ำ โดยมีก�ำลังกำรผลิตโครงกำรละ 

1.5 เมกะวัตต์ ซึง่อยู่ระหว่ำงกำรขอใบอนุญำตขำยไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค ซึ่งจะท�ำให้มีก�ำลังกำรผลิตรวมทั้งสิ้น 4.5 เมกะวัตต์ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบำยและกำรพิจำรณำของหน่วยงำนภำครัฐ

โรงงานผลติไฟฟา้จากก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังานแม่แตง 

โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกพืชพลังงำน แม่แตง ต้ังอยู่ท่ีอ�ำเภอแม่แตง 
จงัหวัดเชยีงใหม่ บนทีด่นิเช่ำบรเิวณใกล้กับฟำร์มสกุรของบรษิทั มงคล 
แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม จ�ำกัด (ไม่ใช่บคุคลท่ีเกีย่วโยงกันของบรษิทั) เนือ้ท่ี
ประมำณ 15 ไร่ ผลติกระแสไฟฟ้ำจำกก๊ำซชวีภำพทีไ่ด้จำกกำรหมกั
พืชพลังงำน โดยออกแบบให้มีก�ำลังกำรผลิตสูงสุด 1.5 เมกะวัตต์ 
และโรงงำนดังกล่ำวนีไ้ด้รบักำรรบัรองระบบกำรบรหิำรงำนคณุภำพ
มำตรฐำน ISO 9001:2015 จำกบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
เมื่อเดือนธันวำคม 2559 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

พลงังำนไฟฟ้ำทีส่่งขำยปรมิำณสงูสดุ 1.0 เมกะวตัต์ ท่ีระดับแรง
ดนั 22,000 โวลต์ ควำมถ่ี 50 เฮร์ิต ซึง่ได้มำจำกกำรน�ำพืชพลงังำนมำ
หมักให้ได้ก๊ำซชีวภำพที่มีปริมำณก๊ำซมีเทนประมำณ 50-55% แล้ว
ส่งเข้ำเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ

ที่ตั้งโครงการ 

สถำนที่ตั้งโครงกำร: อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
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ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ลกูค้ำโดยตรงของบรษิทัในกำรจ�ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำ คอื กำร
ไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคเพียงรำยเดยีว ทัง้นีส้บืเนือ่งมำจำกโครงกำร โรงงำน
ผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลังงำนของบริษัท เป็น
โครงกำรทีเ่กิดจำกกำรร่วมมอืของภำครฐับำลโดยส�ำนกังำนนโยบำย
และแผนพลงังำน (สนพ.) กระทรวงพลงังำน ตำมโครงกำร “โครงกำร 
ส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม” เพ่ือส่ง
เสริมให้มีกำรน�ำพืชพลังงำนมำแปรรูปเป็นก๊ำซชีวภำพเพื่อใช้เป็น
พลังงำนทดแทนในรูปควำมร้อนและไฟฟ้ำ 

นโยบายกำาหนดราคา

กำรก�ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำร
ก�ำกับกิจกำรพลงังำน เรือ่งกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียน (ไม่
รวมพลงังำนแสงอำทิตย์) ในอตัรำคงทีแ่บบ “FiT หรอื Feed in tariff” 

ส�ำหรบัโครงกำรพลงังำนไฟฟ้ำจำกพืชหมนุเวียนขนำดเลก็มำก (VSPP) 
โดยมีระยะเวลำของสัญญำ 20 ปี 

กระบวนการผลิต

โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงก๊ำซชีวภำพ เป็นกำรน�ำเอำ
เทคโนโลยีกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพแบบ CSTR จำก
ประเทศอิตำลี มำใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตก๊ำซชีวภำพให้สูงข้ึนส�ำหรับน�ำ
มำใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ระบบกำรผลิตไฟฟ้ำใช้วัตถุดิบ
ในกระบวนกำรผลิตได้แก่ น�้ำมูลสุกร และใช้วัตถุดิบหลักเป็นพืช
พลังงำน โดยระบบกำรท�ำงำนของเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิต
จะเป็นแบบอัตโนมัติท�ำงำนต่อเน่ืองกัน และอำศัยกระบวนกำรทำง
ชีวภำพของจุลินทรีย์ในกำรย่อยสลำยให้เกิดก๊ำซชีวภำพ และผ่ำน
ระบบกำรปรับปรุงคุณภำพของก๊ำซชีวภำพก่อนเข้ำสู่กระบวนกำร
ผลิตไฟฟ้ำ และผลิตกระแสไฟฟ้ำจ่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
และใช้ส�ำหรับโรงงำน
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5.  การผลิตและจำาหน่ายไบโอดีเซล

บรษิทัได้เข้ำถือหุ้นร่วมกับบรษิทั บบีจีไีอ จ�ำกัด (มหำชน) บรษิทั
ย่อยของบรษิทั บำงจำก คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) (“BCP”) ในบรษิทั 
บำงจำกไบโอฟูเอล จ�ำกัด (“BBF”) สัดส่วนร้อยละ 30 และ 70 ตำม
ล�ำดับ ตัง้อยู่ทีอ่�ำเภอบำงปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ ด�ำเนินธุรกจิ 
ด้ำนกำรผลิตและจ�ำหน่ำยไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลวท่ีน�ำไป 
ใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบำงส่วนในน�ำ้มนัดเีซลทีไ่ด้จำกกระบวนกำร
ผลติปิโตรเลยีม เพ่ือให้ได้น�ำ้มนัไบโอดเีซลประเภทต่ำง ๆ เช่น น�ำ้มนั 
ไบโอดเีซล B5 แรกเริม่ BBF มกี�ำลงักำรผลติไบโอดเีซลเท่ำกับ 360,000 
ลติรต่อวัน ต่อมำในปี 2557 ได้ลงทนุก่อสร้ำงโรงงำนที ่2 ตัง้อยูบ่นพ้ืนที่
เดียวกับโรงงำนแรก โดยเพ่ิมก�ำลังกำรผลิตอีก 450,000 ลิตรต่อวัน  
ซึ่งก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รำยได้ในไตรมำส 3 ปี 2559 โดยมี
ก�ำลงักำรผลติรวมเป็น 810,00 ลติรต่อวนั และปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงกำร
เพ่ิมก�ำลังกำรผลิตเป็น 1,000,000 ลิตร/วัน และผลิต B100 Type2 
ตำมมำตรฐำนล่ำสุดของกรมธุรกิจพลังงำน

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
BBF เป็นผู้ผลิต จ�ำหน่ำย และจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไบโอ

ดีเซล (B100) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ได้จำกกำรน�ำน�้ำมันปำล์มดิบ 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกน�้ำมันปำล์ม เช่น ไขน�้ำมันปำล์ม (Palm 
Stearine) มำผ่ำนกระบวนกำรทำงเคมีท่ีเรียกว่ำทรำนส์เอสเทอริ
ฟิเคชัน (Transesterification Process) โดยให้น�้ำมันปำล์มดิบหรือ
ผลติภณัฑ์ท่ีได้จำกน�ำ้มนัปำล์มท�ำปฏิกิรยิำกับแอลกอฮอล์ ได้แก่ เมธำ
นอล และมีด่ำงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำ เพื่อเปลี่ยนให้โมเลกุลของน�้ำมัน
ปำล์มมขีนำดเลก็ลง จนเกิดเป็นสำรเอสเตอร์ท่ีคณุสมบตัใิกล้เคียงกับ
น�ำ้มนัดเีซล สำมำรถน�ำมำใช้ทดแทนน�ำ้มนัดเีซลได้โดยตรง เรยีกว่ำ 
“ไบโอดเีซล” หรอื “B100” นอกจำกนี ้ในกระบวนกำรผลติไบโอดเีซล
ยังได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by product) กลีเซอรีนดิบ Technical 
Grade ซึง่มคีวำมต้องกำรในตลำดเพ่ิมขึน้มำกในปัจจบุนั เพ่ือน�ำไป 
ผลิตเป็นสินค้ำในอุตสำหกรรมต้นน�้ำของเคมีภัณฑ์อื่นต่อไป นอก
เหนอืจำกกำรใช้ในอตุสำหกรรมอำหำร ยำ และเครือ่งส�ำอำง เป็นต้น

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 • ผลิตภัณฑ์ ไบโอดีเซล
ผลติภัณฑ์ไบโอดเีซลจ�ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด โดยมกีลุม่โรง

กลั่นน�้ำมันเป็นกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก เพ่ือน�ำไบโอดีเซลไปผสม
กับน�้ำมันดีเซลให้ได้น�้ำมันไบโอดีเซลเกรดต่ำง ๆ ปัจจุบันลูกค้ำรำย
ใหญ่สุด คือ BCP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ BBF โดย BCP มีข้อตกลง
กับ BBF ในกำรรับซื้อไบโอดีเซลที่ผลิตได้ในอัตรำส่วนข้ันต�่ำตำม
ท่ีก�ำหนดในข้อตกลงดังกล่ำว ส�ำหรับลูกค้ำรำยอ่ืนได้แก่ โรงกลั่น
น�้ำมันขนำดใหญ่อื่น ๆ

 • กลีเซอรีน
กลเีซอรนีเป็นผลพลอยได้ท่ีได้จำกกระบวนกำรผลติไบโอดเีซล 

โดยจ�ำหน่ำยให้แก่บริษัทผู้ค้ำรำยใหญ่ท้ังในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ (Trader) เพ่ือน�ำไปจ�ำหน่ำยต่อให้กับผู้ใช้ในอุตสำหกรรม 
ต่ำง ๆ  เช่น อตุสำหกรรมอำหำร ยำ และเครือ่งส�ำอำง รวมทัง้อตุสำหกรรม
ต้นน�้ำของเคมีภัณฑ์อื่น ๆ

นโยบายการกำาหนดราคา
กำรก�ำหนดรำคำจ�ำหน่ำยไบโอดีเซล BBF ใช้สูตรรำคำ ตำม

ประกำศของคณะกรรมกำรบรหิำรนโยบำยพลังงำน เรือ่ง รำคำอ้ำงองิ
เอทำนอลแปลงสภำพและไบโอดเีซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมันเป็นหลัก ในกำรเจรจำหรือยื่นประมูลกับลูกค้ำ 

กำรก�ำหนดรำคำจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์กลเีซอรนีดบิ BBF ตัง้รำคำ
จ�ำหน่ำยจำกรำคำอ้ำงอิงของรำคำกลีเซอรีนในตลำดเอเชีย และให้
ส่วนลดตำมระดับชั้นคุณภำพของผลิตภัณฑ์ในเกณฑ์ในกำรเจรจำ
รำคำส่งออกต่ำงประเทศ 

• ธุรกิจด้านการผลติและจำาหน่ายลาเท็กซ์อมัิลชัน่ 
 และโพลิเมอร์

บรษิทั ยูเอซ ีแอด็วำนซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ�ำกัด (UAPC) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 21 มกรำคม 2558 ถือหุ้นโดย
บรษิทัร้อยละ 99.97 โดยรบัโอนกิจกำรท้ังหมดจำกบรษิทั แอด็วำนซ์ 
โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และบริกำร
ของ UAPC สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย อิมัลชั่น
โพลิเมอร์ (Emulsion Polymer) สินค้ำซื้อมำขำยไป (Trading) และ
บริกำรรับจ้ำงผลิต (Toll Manufacturing) ดังนี้

 • อิมัลชั่นโพลิเมอร์ (Emulsion Polymer) 
UAPC ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อมิลัชัน่โพลเิมอร์ 

(Emulsion Polymer) หรือที่นิยมเรียกว่ำ “ลำเท็กซ์” (Latex) ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นโพลเิมอร์ชนิดเหลว มสีขีำวขุ่นคล้ำยน�ำ้นม มคีณุสมบตัเิป็น
ตวัประสำน (Binder) เพ่ือให้เกิดแรงยึดเกำะวัสดสุองประเภททีแ่ตก
ต่ำงกันให้สำมำรถยึดติดกันหรือเชื่อมรวมวัสดุเป็นเน้ือเดียวกันกับ
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำได้ โดยคุณประโยชน์ของอิมัลชั่นโพลิเมอร์นั้น
จะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญท่ีท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำสำมำรถติด
แน่นกับพ้ืนผวิสมัผสัทีจ่ะน�ำไปใช้งำนได้ดย่ิีงขึน้ เช่น กำรผสมอมิลัชัน่
โพลเิมอร์เข้ำกับเมด็ส ี(Pigment) เพ่ือท�ำให้เนือ้สมีคีณุสมบติัในกำร
ยดึตดิกบัพืน้ผิวผนงัไดด้ ีกำรผสมอมิัลชั่นโพลิเมอรเ์ข้ำกบัหมึกพมิพ์
เพ่ือท�ำให้หมกึพิมพ์มคุีณสมบติัในกำรยึดเกำะกับเน้ือกระดำษ เป็นต้น 
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อิมัลชั่นโพลิเมอร์ท่ี UAPC ผลิตได้ทั้งหมด เป็นโพลิเมอร์ชนิด 
Water Base จึงมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำนและเป็นมิตรแก่สิ่ง
แวดล้อมสูงกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับโพลิเมอร์ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีใช้สำร
เคมีประเภท น�้ำมัน ทินเนอร์ สำรระเหย เป็นต้น เป็นตัวท�ำละลำย 
(Solvent Base) ในกระบวนกำรผลิต โดยอิมัลชั่นโพลิเมอร์ชนิด 
Water Base ที่ UAPC ผลิตได้นั้นถูกน�ำไปใช้เป็นส่วนผสมในกำร
ผลิตสินค้ำส�ำเร็จรูปในหลำกหลำยอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรม
สีและกำรเคลือบ อุตสำหกรรมกำวและเทปกำว อุตสำหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม อุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ำง อุตสำหกรรมหมึกพิมพ์
และกำรพิมพ์ และอุตสำหกรรมน�้ำยำเคลือบพื้น เป็นต้น

 • สินค้าซื้อมาขายไป (Trading)

นอกเหนือจำกกำรผลิตอิมัลชั่นโพลิเมอร์ของ UAPC เองแล้ว 
UAPC ยังมุ่งเน้นกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำซื้อมำขำยไป (Trading) ในรูป
ของสนิค้ำส�ำเรจ็รปูและวัตถุดบิเคมภีณัฑ์ เพ่ือให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกย่ิงข้ึนด้วยกำรน�ำเสนอสินค้ำท่ีหลำก
หลำย รวมทัง้ UAPC ยงัมโีอกำสในกำรขยำยฐำนลกูค้ำใหม่จำกกำร
จ�ำหน่ำยสนิค้ำทีห่ลำกหลำยมำกขึน้ โดยสนิค้ำซือ้มำขำยไปท่ี UAPC 
จ�ำหน่ำยเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนผสมในกำรเคลือบผิวสินค้ำหรือ
ผิววัสดุต่ำง ๆ เช่น น�้ำยำเคลือบเงำ ยูวี (UV Coating) โพลียูริเทน 
(Polyurethane Dispersion : PUD) รวมถึงสำรเคลือบผิวประเภท
อิมัลชั่นแว็กซ์ (Emulsion Wax) เป็นต้น

 • บริการรับจ้างผลิต (Toll Manufacturing)
UAPC ให้บริกำรรับจ้ำงผลิตเคมีภัณฑ์ให้กับลูกค้ำหลำยรำย

ในลักษณะของกำรรับจ้ำงผลิต (Toll Manufacturing) ซึ่ง UAPC 

รับจ้ำงผลิตสินค้ำเคมีภัณฑ์หลำยประเภทส�ำหรับอุตสำหกรรมและ
กำรใช้งำนหลำยประเภท 

ปัจจุบัน UAPC มีก�ำลังกำรผลิตรวม 24,000 ตันต่อปีและจำก
กำรที ่UAPC ได้รบัสทิธิประโยชน์กำรส่งเสรมิกำรลงทนุ จำกส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) ท�ำให้มโีอกำสอย่ำงสงูใน
กำรเจริญเติบโต นอกจำกนี้ UAPC ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจ 
(Joint Venture) ในกำรพัฒนำสินค้ำใหม่ท่ีมีคุณภำพมำกขึ้น เพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และเพ่ิมช่องทำงทำงกำรตลำด เป็นกำร
ขยำยฐำนลูกค้ำให้กว้ำงออกไปได้มำกขึ้น

ที่ตั้งบริษัทและโรงงาน

UAPC มีส�ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 อำคำร ทีพีแอนด์ที ชั้น 
21 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรงุเทพมหำนคร มโีรงงำนผลติ 1 แห่ง และคลงัสนิค้ำ 1 แห่ง ซึง่เป็น
กรรมสิทธิ์ของ UAPC เอง ได้แก่ 

 โรงงานผลิต	: ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 50 หมู่ 3 ถนนสำยสีคิ้ว-ชัยภูมิ 
(ทำงหลวงหมำยเลข 201) ต�ำบลสคีิว้ อ�ำเภอสคีิว้ จงัหวัดนครรำชสมีำ 
เนื้อที่รวม 14-3-80 ไร่ 

คลังสินค้า	:	ตั้งอยู่เลขที่ 998 หมู่ 2 ติดซอย 1 C แยกจำกซอย
เทศบำลบำงปู 7 (นิคมอุตสำหกรรมบำงปู) ถนนสุขุมวิทสำยเก่ำ
(ทำงหลวงหมำยเลข 3) ต�ำบลแพรกษำ อ�ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
จังหวัดสมุทรปรำกำร เนื้อที่รวม 9-2-0 ไร่
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

 UAPC มีฐำนลูกค้ำทั้งหมดกว่ำ 100 รำย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้ำต่ำง ๆ ทั้งขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก โดยมีกลุ่มลูกค้ำ
แยกตำมประเภทอุตสำหกรรมได้ดังนี้

1. กลุ่มอุตสำหกรรมสีและเคลือบ

2. กลุ่มอุตสำหกรรมกำวและเทปกำว

3. กลุ่มอุตสำหกรรมหมึกพิมพ์และกำรพิมพ์

4. กลุ่มอุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ำง

5. กลุ่มบริกำรรับจ้ำงผลิต

6. กลุ่มอุตสำหกรรมสิ่งทอ

7. กลุ่มอุตสำหกรรมน�้ำยำเคลือบพื้น

8. กลุ่มอื่น ๆ

• ธุรกิจด้านการรับเหมาก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction : EPC) และ
 การให้บริการเดินเครื่องและบำารุงรักษา (Operation & Maintenance : O&M)

บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จำากัด (บริษัทร่วม) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2556 โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ำกัด (บริษัทย่อย) และ Sebigas S.r.L. จำกประเทศอิตำลี ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำและกำรผลิตก๊ำซชีวภำพรวมทั้งเป็น
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพมำมำกกว่ำ 50 โครงกำรในทวีปยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด�ำเนินธุรกิจเก่ียวกับ
กำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ และโรงงำนด้ำนพลังงำนต่ำง ๆ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศในภำคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ปัจจุบันมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงจ�ำนวน 4 แห่ง ทั้งในและต่ำงประเทศรวมก�ำลังกำรผลิต 9 เมกะวัตต์

บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำากัด (บริษัทร่วม) จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 15 มีนำคม 2559 โดยเป็นกำรร่วมทุน
ระหว่ำง บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (บริษัทย่อย) และ Enerray S.p.A. จำกประเทศอิตำลี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ในทวีปยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด�ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำน 
แสงอำทติย์ รวมถงึกำรให้บรกิำรเดนิเครือ่งและบ�ำรงุรกัษำ (Operation & Maintenance : O&M) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศในภำคพืน้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงและให้บริกำร O&M สรุปได้ดังนี้

• งำนรับเหมำก่อสร้ำง  จ�ำนวน 2.76 เมกะวัตต์

• งำนบริกำร O&M   จ�ำนวน  79 เมกะวัตต์
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โครงสร้างรายได้ –งบการเงินรวม

ประเภทของรายได้
2562 2561 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนและ 
     ปิโตรเลียม 

2,133.98 71.70% 1,718.59 64.42% 720.86 43.45%

2.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรม 144.91 4.87% 180.24 6.76% 173.02 10.43%

3.  ผลิตภัณฑ์จำกกำรผลิต(Manufactoring) 346.18 11.63% 342.80 12.85% 346.62 20.89%

4.  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ1/ 47.50 1.60% 61.44 2.30% 68.95 4.16%

5.  กำรให้บริกำร 2/ 1.84 0.06% 22.42 0.84% 83.99 5.06%

6.  พลังงำน (Energy) 197.55 6.64% 227.40 8.52% 233.42 14.07%

รายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 2,871.96 96.50% 2,552.89 95.69% 1,626.87 98.06%

รำยได้อื่น3/ 31.62 1.06% 55.97 2.10% 29.72 1.79%

รวม 2,903.58 97.56% 2,608.86 97.78% 1,656.59 99.85%

ส่วนแบ่งผลก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 72.51 2.44% 59.13 2.22% 2.53 0.15%

รายได้รวม 2,976.08 100.00% 2,667.99 100.00% 1,659.12 100.00%
หมำยเหตุ : 
1/  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรส่งออกสินค้ำประเภท Crude Glycerin และอื่น ๆ
2/ รำยได้ค่ำบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตั้ง รวมถึงกำรบริกำรปรึกษำต่ำง ๆ
3/ รำยได้อืน่ ได้แก่ ค่ำนำยหน้ำขำยสนิค้ำและบรกิำร ดอกเบีย้รบั ก�ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรพัย์ และอืน่ ๆ  

ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับ
พลังงำนและ
ปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่ม

อุตสำหกรรม

ผลิตภัณฑ์จำก
กำรผลิต

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ กำรให้บริกำร พลังงำน รำยได้อื่น ส่วนแบ่งผลก�ำไร
จำกกำรลงทุนใน

บริษัทร่วม

2,
13

3.
98

14
4.

91 34
6.

18

2562

2561

2560

47
.5

0

1.
84

19
7.

55

31
.6

2

72
.5

1

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

49

and our people build our businessand our people build our business



ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เพ่ือลดผลกระทบจำกปัจจยัเสีย่งทีอ่ำจจะเกิดข้ึน ท้ังจำกปัจจยัภำยใน
และปัจจยัภำยนอก ทัง้น้ี คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะท�ำหน้ำที่
ก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเป็นระบบ
และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำนบริหำร
ควำมเสี่ยงมำด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยให้ผู้จัดกำร
ฝ่ำยทุกหน่วยงำนเป็นคณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง และให้ถือว่ำ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นหน้ำท่ีรับผิดชอบของทุกคนและทุกหน่วย
งำน ในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้ จำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทที่มีกำรด�ำเนินกำรมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ท�ำให้ปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ ท่ีปรำกฏในปีที่ผ่ำนมำได้รับ
กำรบริหำรจัดกำรให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้และเหมำะสม และใน
ปี 2562 บริษัทมีควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินธุรกิจที่ส�ำคัญต่ำง ๆ ดังนี้

1.  ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

 1.1  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ 

  บริษัทตั้งเป้ำขยำยธุรกิจด้ำนพลังงำนสะอำด เคมีภัณฑ์
และสำธำรณูปโภค โดยมแีผนขยำยกำรลงทนุทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจโดยลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ ๆ  บรษิทัอำจต้องเผชญิกับควำมไม่แน่นอนของสภำพ
แวดล้อมทำงธุรกิจ ควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ รำคำ
วัตถุดิบ ปริมำณวัตถุดิบและรำคำปิโตรเคมี จึงอำจเกิดควำม
เสีย่งท่ีท�ำให้บรษิทัไม่สำมำรถบรรลเุป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิงำน
ตำมกลยุทธ์ท่ีวำงไว้ เพ่ือลดควำมเสีย่งท่ีอำจจะเกิดข้ึน บรษิทัได้
จัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกปี เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์แนว
โน้ม อนำคตของสภำพแวดล้อมทำงด้ำนธุรกิจ มีกำรทบทวน
และปรับทิศทำงกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ

 1.2  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 

  บรษิทัอำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยภำค
รฐัด้ำนต่ำง ๆ  เนือ่งจำกภำครฐัอำจมกีำรชะลอหรอืเปลีย่นแปลง
นโยบำยด้ำนต่ำง ๆ  รวมถึงนโยบำยด้ำนพลงังำนทดแทน โดยใน
ปี2562 กระทรวงพลงังำนได้ออกแนวนโยบำยโรงไฟฟ้ำชมุชนซึง่
เป็นแนวนโยบำยทีส่อดคล้องกับกำรลงทุนด้ำนโรงไฟฟ้ำเชือ้เพลงิ 
ไบโอก๊ำซจำกพืชพลังงำนของบริษัท แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัท 
ยังคงเดินหน้ำโครงกำรลงทุนกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำน CLMV 
และให้ควำมส�ำคญัในกำรให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุในกำรผลิต
ส�ำหรับโครงกำรของบริษัทที่เปิดด�ำเนินกิจกำรแล้ว

 1.3  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

  ปัจจบุนัพัฒนำกำรและกำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีท่ี
เกิดข้ึนอย่ำงรวดเรว็ ท�ำให้เกิดกำรคดิค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ก่อให้
เกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมนัียส�ำคัญต่อกำรพัฒนำอตุสำหกรรม
ต่ำง ๆ และกำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบกิจกำรต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท�ำงำนในด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องไป
กับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้น เพ่ือตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำและคู่ค้ำ อน่ึง บริษัทเล็งเห็นถึงควำม
จ�ำเป็นในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กรให้ทันต่อกำร
เปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ เพ่ือลดควำมเสีย่งและกำรสญูเสยีโอกำส
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ และเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันให้แก่องค์กร บรษิทัมแีนวทำงในกำรปรบัปรงุและพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมพร้อมในกำรรองรับกำร 
ขยำยงำนและธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต รวมท้ังกำร 
เตรียมกำรให้เกิดควำมพร้อมในด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
กำรท�ำงำนให้ดีและทันสมยัย่ิงข้ึน นอกจำกน้ี ยังก�ำหนดนโยบำย
สนับสนุนให้พนักงำนทุกระดับเห็นควำมส�ำคัญของนวัตกรรม
เพื่อสร้ำงกำรเติบโตแบบยั่งยืน

 1.4 ความเสี่ยงด้านการลงทุนในต่างประเทศ

  บริษัทมีแผนกำรขยำยกำรลงทุนด้ำนพลังงำนสะอำด 
เคมีภัณฑ์และสำธำรณูปโภคในต่ำงประเทศในแถบภูมิภำค 
CLMV ซึ่งเป็นกำรต่อยอดธุรกิจปัจจุบันและเพ่ิมโอกำสกำร
เตบิโตในระยะยำว บรษิทัอำจมคีวำมเสีย่งอนัเกิดจำกกำรขยำย
กำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศเป้ำหมำยนั้น ๆ อำทิ 

• สภำวะควำมผนัผวนทำงเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศเป้ำหมำย

• ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน 

• กำรเปลีย่นแปลงด้ำนกำรปกครอง นโยบำยสนบัสนนุกำร
ลงทุน กฎหมำยและกฎเกณฑ์ด้ำนภำษีและด้ำนอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน 

• ควำมผันผวนรำคำวัตถดิุบและรำคำสินค้ำและผลติภณัฑ์
ในตลำด 

• ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของผู้ร่วมทุนและคู่ค้ำ 

  เพ่ือลดควำมเสี่ยงอันเกิดจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ดังกล่ำว บริษัทได้มีกำรศึกษำและวิเครำะห์รำยละเอียดด้ำน 
กฎหมำย นโยบำยภำครัฐและประเด็นต่ำง ๆ ด้ำนภำษี รวมถึง
ปัจจยัอืน่ ๆ ท่ีกล่ำวข้ำงต้น เพ่ือประเมนิผลกระทบทีอ่ำจจะเกิด
ข้ึน ต่อกำรลงทุนและน�ำผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวมำประกอบ
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรลงทุน 
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2.  ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน (Operation Risk) 

บริษัทมีควำมเสี่ยงในด้ำนกำรด�ำเนินงำน โดยมีควำมเสี่ยงท่ี
ส�ำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

 2.1  ความเสีย่งธรุกิจ จดัหา นำาเข้าและจำาหน่ายสารเคมี 
  วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ (Trading) 

  2.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

  บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรให้
แก่ลูกค้ำรำยใหญ่ ซึ่งลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัทส่วนใหญ่
มลีกัษณะกำรประกอบธุรกิจแยกเป็นหลำยกลุม่ธุรกิจ โดย
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีควำมต้องกำรสินค้ำของบริษัทแตก
ต่ำงกันไปในหลำยกลุ่มสินค้ำ และมีกำรสั่งซื้อสินค้ำจำก
บริษัท รวมทั้งกำรติดต่อ เจรจำ ต่อรองกับบริษัท แยกกัน
ในแต่ละกลุม่ธุรกิจ ซึง่เมือ่รวมรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำให้
แต่ละกลุม่ธุรกิจของลกูค้ำรำยใหญ่รำยหน่ึง ๆ  จะมสีดัส่วน
ที่สูงเมื่อเทียบกับรำยได้จำกกำรขำยรวมของบริษัท 

  บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพิงลูกค้ำรำย
ใหญ่ในระดับหนึ่ง แต่หำกพิจำรณำถึงควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำรำยใหญ่ สินค้ำของบริษัทก็มีควำมจ�ำเป็นท่ีลูกค้ำ
ต้องใช้อย่ำงต่อเนื่อง และสินค้ำบำงประเภทจ�ำเป็นต้อง
ใช้ในกระบวนกำรผลติของลกูค้ำ เนือ่งจำกสนิค้ำดงักล่ำว
บรษิทัเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยของผูผ้ลติรำยใหญ่ทีม่ชีือ่เสยีง
ในต่ำงประเทศ ซึง่ลกูค้ำของบรษิทัให้กำรยอมรบัในกำรใช้
ผลติภณัฑ์จำกผูผ้ลติดงักล่ำวในกระบวนกำรผลติของลกูค้ำ 
ดงันัน้ลกูค้ำจงึมคีวำมต้องกำรซือ้สนิค้ำของบรษิทัอย่ำงต่อ
เน่ืองและบรษิทัมคีวำมสมัพันธ์ทีด่กัีบลกูค้ำดงักล่ำวมำโดย 
ตลอด นอกเหนือจำกกำรขำยสนิค้ำและอปุกรณ์ประเภทต่ำง ๆ  
แล้ว บริษัทยังให้ค�ำปรึกษำท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งให้บริกำร
หลงักำรขำย โดยทีมงำนขำยท่ีมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์
ในธุรกจิเป็นอย่ำงด ีบรษิทัมกีำรประเมนิควำมพึงพอใจของ
ลกูค้ำต่อกำรให้บรกิำรของบรษิทัอย่ำงสม�ำ่เสมอเพ่ือน�ำมำ
ปรบัปรงุ อกีทัง้ยังให้ค�ำแนะน�ำและวำงแผนร่วมกับลกูค้ำ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร ตลอดจนมีกำร
ปฏิบัติตำมเงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดของลูกค้ำอย่ำง
ครบถ้วน ท�ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำด้วย
ดมีำโดยตลอด นอกจำกน้ี บรษิทัมนีโยบำยในกำรพัฒนำ
สนิค้ำและผลติภัณฑ์ใหม่ ๆ ตลอดจนหำกลุม่ลกูค้ำใหม่ ๆ 
เพ่ิมเตมิ เพ่ือลดกำรพ่ึงพิงลกูค้ำรำยใดรำยหน่ึงมำกเกินไป

  2.1.2  ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาตน้ทุนสนิคา้ 

  สินค้ำเคมีภัณฑ์ที่บริษัทจ�ำหน่ำยส่วนหนึ่งเป็น
ผลผลติของอตุสำหกรรมปิโตรเคม ีซึง่มรีำคำผนัแปรตำม
รำคำน�ำ้มนัดบิ ในตลำดโลกและภำวะอุตสำหกรรมพลงังำน
และปิโตรเคมทีีม่กีำรเปลีย่นแปลงเป็นวฏัจกัร ท�ำให้บรษิทั

มคีวำมเสีย่งในเรือ่งของต้นทนุสนิค้ำ ซึง่อำจส่งผลกระทบ
ต่อก�ำไรขั้นต้นของบริษัทอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทได้มี
กำรติดตำมสภำวะกำรเคลื่อนไหวของรำคำเคมีภัณฑ์ท้ัง
ในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของรำคำ
น�้ำมันดิบในตลำดโลกอย่ำงสม�่ำเสมอ เพ่ือเตรียมพร้อม
กับกำรเปลีย่นแปลงรำคำต้นทุนสนิค้ำของบรษิทั และเพ่ือ
วำงแผนกำรขำยและวำงแผนกำรบริหำรสินค้ำคงคลังได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  อย่ำงไรก็ตำมควำมเสี่ยงของบริษัทจำกกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำสินค้ำในตลำดโลกจำกปัจจัยดังกล่ำว
อำจถูกจ�ำกัดลงได้ในระดับหน่ึง เน่ืองจำกลกูค้ำส่วนใหญ่
ของบรษิทัเป็นลกูค้ำทีอ่ยู่ในธุรกิจน�ำ้มนั และปิโตรเคม ีซึง่มี
ควำมเข้ำใจในสภำวะแนวโน้ม และวัฏจกัรของอตุสำหกรรม 
พลังงำนและปิโตรเคมี ดังกล่ำวอยู่แล้ว ท�ำให้บริษัทมี
ควำมยืดหยุ่นในกำรก�ำหนดรำคำขำยสินค้ำได้ หำกมี
กำรเปลีย่นแปลงในปัจจยัอนัมผีลต่อรำคำสนิค้ำดงักล่ำว 
ประกอบกับสินค้ำท่ีบรษิทัส่ังซือ้หรอืน�ำเข้ำมำเพ่ือจ�ำหน่ำย 
ส่วนใหญ่จะมีค�ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำล่วงหน้ำ หรือเป็นสินค้ำ
ที่มีกำรท�ำสัญญำซื้อขำยกับลูกค้ำเป็นรำยปีและมีกำร
ก�ำหนดรำคำซื้อขำยที่แน่นอน

  2.1.3  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่  
   (Principle) 

  บริษัทมีท้ังกำรน�ำเข้ำและส่ังสินค้ำจำกผู้ผลิตใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำประเภท 
สำรเคม ีและอปุกรณ์ส�ำหรบัใช้ในโรงงำนอตุสำหกรรมต่ำง ๆ  
ซึ่งสินค้ำหลักที่บริษัทจ�ำหน่ำยน้ัน บริษัทได้เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำยให้กับผู้ผลิตรำยใหญ่ (Principle) 

  บรษิทัได้รบัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยสนิค้ำและ
อุปกรณ์กับผู้ผลิตสินค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำว โดยมีสัญญำ
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร และมีเงื่อนไขใน
กำรต่ออำยุสญัญำไว้อย่ำงชดัเจน บรษิทัอำจมคีวำมเสีย่ง
จำกกำรทีคู่ส่ญัญำไม่ต่ออำยุสญัญำหรอืขอยกเลกิสญัญำ
เมื่อครบก�ำหนด ซึง่จะท�ำให้บริษทัสูญเสียรำยได้จำกกำร
เป็นตัวแทนในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำนั้น ๆ

  อย่ำงไรก็ตำมตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำบริษัทมี
กำรพัฒนำควำมสมัพันธ์อนัดแีละได้รบัควำมไว้วำงใจจำก
ผูผ้ลติรำยใหญ่ทัง้หมดอย่ำงต่อเน่ืองมำโดยตลอด บรษิทั
มแีนวโน้มกำรสัง่ซือ้สนิค้ำจำกผูผ้ลติรำยใหญ่เพ่ิมขึน้ตำม
กำรเตบิโตของยอดขำยของบรษิทั ท�ำให้มคีวำมเชือ่มัน่ว่ำ
บรษิทัจะได้รบักำรต่ออำยุสญัญำกำรเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำย
สนิค้ำให้กับผูผ้ลติรำยใหญ่ดงักล่ำวต่อเนือ่งต่อไปในอนำคต 
นอกจำกนี้ บริษัทไม่เคยมีประวัติไม่ได้รับกำรต่อสัญญำ
กับผู้ผลิตรำยใหญ่ดังกล่ำวตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ
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 2.2 ความเสีย่งธรุกิจพลงังานไฟฟา้จากพชืพลงังาน

  2.2.1  ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ 

  โรงไฟฟ้ำจำกพืชพลังงำนจะใช้หญ้ำเนเปียร์และ
ต้นข้ำวโพด เป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต บริษัทตระหนัก
ถึงควำมเสี่ยงด้ำนวัตถุดิบ ทั้งควำมผันผวนด้ำนปริมำณ
และรำคำ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรผลติ เพ่ือลด
ควำมเสีย่งดงักล่ำว บรษิทัได้ส่งเสรมิสนบัสนุนเกษตรกรใน 
พ้ืนทีร่อบ ๆ โรงงำนปลกูหญ้ำเนเปียร์ และมสีญัญำรบัซือ้ 
ในระยะยำว โดยมีกำรท�ำโครงกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แก่เกษตรกรในเรื่องกำรปลูกหญ้ำเนเปียร์ และส่งเสริม
ให้มีกำรปลูกหญ้ำเนเปียร์เพ่ือน�ำมำขำยให้โรงงำน  
สนับสนุนเงินทุนตั้งต้นแก่เกษตรกร พร้อมท้ังสนับสนุน
ด้ำนเครื่องจักรหลักในกำรเตรียมพ้ืนที่ปลูก บริกำรรถ
เก็บเก่ียวและขนส่งมำยังโรงงำน นอกจำกนี้บริษัท ยังได้
ท�ำกำรศึกษำหำพืชพลังงำนอื่นทดแทนอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่ง
ต้นข้ำวโพดเป็นอกีหนึง่วัตถุดบิหลกัท่ีทำงบรษิทัได้เปิดรบั
ซือ้จำกทำงเกษตรกรในพ้ืนทีโ่ดยรอบโครงกำรเป็นจ�ำนวน
มำกอย่ำงเป็นรูปธรรม

  2.2.2 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน

  โรงงำนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ
อนัตรำยภำยในโรงงำน เน่ืองจำกควำมบกพร่องของอปุกรณ์
ควำมปลอดภัย หรือควำมบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำน ทั้งนี้บริษัทได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
มีควำมปลอดภัยสูงสุด ถูกต้องตำมหลักวิศวกรรมและ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือป้องกัน
และลดกำรเกิดอบุตัเิหต ุและรกัษำประสทิธิภำพของระบบ 
ซึง่หลงัจำกมกีำรเดินระบบในระยะเวลำหน่ึง พนกังำนของ
บรษิทัมคีวำมช�ำนำญและเชีย่วชำญในกำรเดนิระบบเป็น
อย่ำงด ีนอกจำกนี ้เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสยีหำยท่ีอำจ
เกิดขึน้จำกควำมเสีย่งดงักล่ำว บรษิทัได้ท�ำประกันภัยควำม
เสี่ยงประเภท All Risk โดยก�ำหนดเงื่อนไขควำมคุ้มครอง
ท่ีครอบคลุมควำมเสียหำยในทรัพย์สิน ควำมเสียหำยต่อ
บุคลำกรของบริษัท และควำมเสียหำยต่อบุคคลที่ 3 

 2.3 ความเสี่ยงโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

  โรงงำนผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production 
Plant: PPP) ตั้งอยู่ที่ ต�ำบลกกแรต อ�ำเภอกงไกรลำศ จังหวัด 
สุโขทัย ได้ด�ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์แล้วต้ังแต่ต้นปี 2557 
ทั้งนี้บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินงำนในโรงงำนดังกล่ำว 
ดังนี้ 

  2.3.1  ความเสี่ยงความผันผวนปริมาณวัตถุดิบ

  วัตถุดบิหลกัท่ีส�ำคัญในกระบวนกำรผลติผลติภณัฑ์
ปิโตรเลียมของโรงงำน ได้แก่ ก๊ำซจำกกำรผลิตน�้ำมันดิบ 
(Associated Gas) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำร
ผลติน�ำ้มนัดบิ โดยบรษิทัมสีญัญำทีจ่ะซือ้ก๊ำซดงักล่ำวจำก

บริษัท สยำมโมเอโกะ จ�ำกัด (SML) บนพื้นที่ในสัมปทำน
ปิโตรเลียมจำกฐำนผลิตบรูพำ-เอ และมสัีญญำซือ้ก๊ำซจำก
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน) 
(ปตท.สผ.) บนพ้ืนทีส่มัปทำนปิโตรเลยีมฐำนผลติเสำเถียร-
เอ บรษิทัอำจได้รบัควำมเสีย่งหำก SML และ ปตท.สผ. ไม่
สำมำรถจดัส่งวตัถุดิบให้กับบรษิทัได้เพียงพอต่อกำรผลติ
ในปริมำณท่ีได้คำดกำรณ์ไว้ อำจท�ำให้บริษัทประสบกับ
ภำวะขำดแคลนวัตถุดิบ หรือวัตถุดิบไม่ได้คุณภำพตำม
ทีค่ำดกำรณ์ไว้ ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำน
ของโรงงำนได้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริษัท
ได้ด�ำเนนิกำรเจรจำขอปรมิำณก๊ำซเพ่ิมเตมิและขยำยระยะ
เวลำสัญญำจัดหำก๊ำซให้ยำวนำนขึ้น 

  นอกจำกนี ้บรษิทัยังอำจได้รบัควำมเสีย่งจำกกำร
เปล่ียนแปลงรำคำ Associated Gas เน่ืองจำกกำรใช้ 
Associated Gas เป็นกำรน�ำผลพลอยได้จำกกำรผลิต
ปิโตรเลียมซึ่งเป็นทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศมำใช้
ประโยชน์ กำรก�ำหนดรำคำซื้อขำย Associated Gas 
จึงต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ
ก่อน เพรำะมีผลต่อรำยได้ค่ำธรรมเนียมของภำครัฐท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนำคต ดังน้ัน หำกมีกำรก�ำหนดรำคำซื้อขำย 
Associated Gas ในทิศทำงที่เพิ่มสูงขึ้น จะมีผลต่อรำคำ
ต้นทุนวัตถุดิบหลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัทได้

  2.3.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และ 
   น้อยราย

  บริษัทจ�ำหน่ำย CNG ให้กับบริษัท ปตท. จ�ำกัด 
(มหำชน) (ปตท.) และได้มีกำรลงนำมในสัญญำซื้อขำย 
CNG ทีไ่ด้จำกโครงกำรร่วมกันเมือ่วนัท่ี 12 มนีำคม 2556 
อย่ำงไรก็ตำมสัญญำได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 
2561 โดย ปตท. มีแนวทำงในอนำคตท่ีจะรับซื้อ CNG 
จำกบรษิทัเป็นครัง้ ๆ ไป ตำมควำมเหมำะสม จงึส่งผลให้
บริษัทท�ำกำรผลิต CNG ลดลง

  อย่ำงไรก็ตำม สบืเนือ่งจำกกำรผลติ CNG ท่ีลดลง 
ส่งผลให้ได้ผลผลิตผลิตภัณฑ์อืน่ ๆ  เพ่ิมมำกข้ึน ส�ำหรบั LPG 
และ NGL บรษิทัได้จ�ำหน่ำย LPG ให้กับผูซ้ือ้ท่ีมศีกัยภำพ 
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำช
บัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ส่วน NGL นั้น 
บริษัทได้จ�ำหน่ำยให้กับผู้ผลิตสินค้ำเคมีภัณฑ์ท่ัวไป โดย
บรษิทัได้ท�ำกำรขยำยตลำดของผลติภณัฑ์ LPG และ NGL 
ตำมปรมิำณกำรผลติทีเ่พ่ิมขึน้ ซึง่พบว่ำสำมำรถจ�ำหน่ำย
ได้หมด และหำกสำมำรถเพิ่มก�ำลังกำรผลิตก็ยังมีตลำด
รองรับอย่ำงเพียงพอ และสำมำรถก่อให้เกิดรำยได้ให้กับ
บรษิทัมำกกว่ำกำรจ�ำหน่ำยเฉพำะ CNG เป็นหลกั นอกจำก
นี ้บรษิทัได้มแีนวทำงในกำรปรบัเปลีย่น CNG ให้เป็น C1 
หรือก๊ำซมีเทนส�ำหรับขำยให้กับบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี 
จ�ำกัด (STN-A) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตไฟฟ้ำ
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  2.3.3  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ

  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จำกโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีม เป็นผลติภัณฑ์ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงรำคำข้ึนลง
อ้ำงอิงตำมรำคำตลำดโลก แต่ที่ผ่ำนมำเนื่องจำกรัฐบำล
มีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงทำง
เลือกในภำคขนส่ง เพ่ือลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจ
อนัเน่ืองมำจำกรำคำน�ำ้มนัดบิและน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูในตลำด
โลกทีม่กีำรปรบัตวัขึน้ลง ลดมลภำวะต่อสิง่แวดล้อม และ
สนบัสนนุยุทธศำสตร์พลงังำนของประเทศ ท่ีสนบัสนุนให้
ใช้เชื้อเพลิงที่สำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งภำยในประเทศ 
ดังน้ัน รำคำก๊ำซ CNG และ LPG ท่ีจ�ำหน่ำยในประเทศ
จงึเป็นรำคำท่ีถูกควบคมุโดยภำครฐัมำอย่ำงต่อเน่ือง และ
ยังคงเป็นรำคำท่ีอยู่ในระดบัต�ำ่กว่ำตลำดโลก และไม่ค่อย
มกีำรเปลีย่นแปลงมำกนัก ท�ำให้ผูป้ระกอบกำรไม่สำมำรถ
ก�ำหนดรำคำเสนอขำยได้อย่ำงเหมำะสม เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับต้นทุนกำรผลิตที่เกิดขึ้นจริง โดยตั้งแต่วัน
ท่ี 1 สิงหำคม 2560 ได้มีกำรกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซแอลพี
จี (LPG) ทั้งระบบ เพื่อให้ตลำดก๊ำซแอลพีจีมีกำรแข่งขัน
อย่ำงสมบรูณ์ ซึง่ท�ำให้มคีวำมเสีย่งทำงด้ำนรำคำจำกผูน้�ำ
เข้ำซึ่งอำจมีต้นทุนที่ต�่ำกว่ำ

  2.3.4  ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน 

  ผลิตภัณฑ์ของโรงงำนเป็นวัสดุไวไฟ และมีควำม
เสี่ยงสูงจำกกำรเกิดอันตรำย ที่อำจส่งผลกระทบร้ำยแรง
กับโรงงำนและชมุชนใกล้เคยีงได้ เช่น กรณีเกิดกำรรัว่ไหล
ของก๊ำซ หรอืกรณีเกิดอคัคภัีย เป็นต้น ท้ังทีอ่ำจจะเกิดจำก
ควำมบกพร่องในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของพนักงำน หรือเกิด
จำกอำยุกำรใช้งำนของอปุกรณ์ประกอบต่ำง ๆ ซึง่ต้องใช้
ควำมระมัดระวังในกำรควบคุม ดูแล และบริหำรจัดกำร 

  อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกโรงงำน PPP เป็นโรงงำน
ที่ใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตเทียบเท่ำกับบริษัทผู้ผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติชั้นน�ำของประเทศ รวมถึงกำรออกแบบระบบ
กำรผลิตต่ำง ๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ และต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนด
ในสัญญำซื้อขำย Associated Gas กับ SML โดยกำร
ออกแบบโครงกำรต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและ
มำตรฐำนของประเทศไทย ซึ่งหมำยรวมถึงกำรวำงท่อ 
จดุเชือ่มต่อระบบกำรลกุไหม้ และระบบควำมปลอดภัยต่ำง ๆ  
ภำยในโครงกำร ทีต้่องเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลก�ำหนด 
เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นกับโครงกำรและมี
ผลกระทบลุกลำม ไปยัง SML ซึ่งตั้งอยู่ติดกับท่ีดินของ
โครงกำร นอกจำกนีโ้รงงำนยังได้รบักำรรบัรองระบบควำม
ปลอดภัยอำชวีอนำมยั OHSAS 18001:2007 และ ระบบ

กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 จำกสถำบัน
รับรองมำตรฐำนไอเอสโอ MASCI และ โรงงำนยังได้ท�ำ
ประกันภยัควำมเสีย่งประเภท All Risk โดยก�ำหนดเงือ่นไข
ควำมคุ้มครองท่ีครอบคลุมควำมเสียหำยในทรัพย์สิน 
ควำมเสียหำยต่อบุคลำกรของบริษัท และควำมเสียหำย
ต่อบุคคลที่ 3 อีกด้วย 

 2.4  ความเสี่ยงธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน 
  แสงอาทิตย์ 

  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด ได้ลงทุนในโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคำ (Solar PV 
Rooftop) โดยท�ำสัญญำขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็นระยะเวลำ 25 ปี ปัจจุบันบริษัท 
มีท้ังหมด 2 โรงงำนซึ่งได้มีกำรด�ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ
เชิงพำณิชย์แล้ว ดังนี้คือ 

1. โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีติดต้ังบน
หลงัคำ (Solar PV Rooftop) บรษิทั วงศ์บณัฑิต จ�ำกัด ขนำด 
750.20 กิโลวัตต์ ตัง้อยู่ที ่อ�ำเภอเมอืง จงัหวัดสรุำษฎร์ธำนี 

2. โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีติดต้ังบน
หลังคำ (Solar PV Rooftop) บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ 
จ�ำกัด (มหำชน) ขนำด 924.56 กิโลวัตต์ ต้ังอยู่ท่ี อ�ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

  บริษัทอำจมีควำมเส่ียงในกำรด�ำเนินกิจกำรโรงงำนผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนทีต่ดิต้ังบนหลงัคำ (Solar PV Rooftop) ดงัน้ี

  2.4.1  ความเสี่ยงระบบผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 
   ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ 

  เน่ืองจำกประสทิธิภำพระบบผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลำยประกำรท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพ ของระบบ อำทิ สภำพภูมิอำกำศ แสงแดด
และควำมร้อน กำรหยุดจ่ำยและรับกระแสไฟฟ้ำจำก
สำยส่งของกำรไฟฟ้ำ ตลอดจนควำมสกปรกของแผ่นรับ
แสงอำทิตย์ อำจส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรผลิตดังกล่ำว
เช่นกัน จำกปัจจยัท้ังหมดดังกล่ำวน้ันถือเป็นควำมเสีย่งท่ี
จะส่งผลท�ำให้ประสทิธิภำพระบบผลติไฟฟ้ำท่ีอำจไม่เป็นไป
ตำมท่ีออกแบบไว้ อย่ำงไรก็ตำมบรษิทัได้พยำยำมด�ำเนิน
กำรเพ่ือลดควำมเสีย่งดงักล่ำวและท�ำให้เกิดประสทิธิภำพ
สูงสุดด้วยกำรด�ำเนินกำรดังน้ี คือ ใช้เทคโนโลยีกำรออกจำก
แบบจำกบริษัท Enerray S.p.A. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญจำก
ประเทศอิตำลี และจัดจ้ำงพนักงำนประจ�ำ รวมถึงจัดหำ
ช่ำงเทคนิคจำกภำยนอก ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้กับโครงกำร 
เพือ่บ�ำรงุรกัษำ ตรวจสอบ และปรบัปรงุประสทิธิภำพของ
ระบบให้สำมำรถผลติกระแสไฟฟ้ำได้สงูสดุอย่ำงสม�ำ่เสมอ
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 2.5  ความเสี่ยงธุรกิจเคมีภัณฑ์ 

  ความเสี่ยงของบริษัทลูก	(บริษัท	ยูเอซี	แอ็ดวานซ์	
โพลิเมอร์	แอนด์	เคมิคัลส์	จ�ากัด	หรือ	UAPC)	

  บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด 
(UAPC) ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยลำเท็กซ์อีมัลชั่นและ 
โพลิเมอร์ (Latex Emulsion & Polymer) ท่ีใช้ในอุตสำหกรรม
ต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมสีและกำรเคลือบ อุตสำหกรรมหมึก
พิมพ์และกำรพิมพ์ อตุสำหกรรมกำวและเทปกำว อตุสำหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ำง เป็นต้น 
บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำวดังนี้

  2.5.1  ความเสีย่งจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ 

  UAPC ได้เพ่ิมฐำนกำรผลติใหม่ให้มปีระสทิธิภำพ
ในกำรผลิตที่ดีและทันสมัย โดยมีกำรน�ำเครื่องมือและ
อปุกรณ์ในกำรวิจยัและพัฒนำท่ีทันสมยัส�ำหรบักำรสร้ำง
สินค้ำใหม่มำใช้ในโรงงำน ซึ่ง UAPC ต้องกู้ยืมเงินจำก
สถำบนักำรเงนิ ท�ำให้มภีำระดอกเบีย้เงนิกู้ท่ีอำจกระทบต่อ
กำรด�ำเนินกำรของบริษัท หำก UAPC ไม่สำมำรถด�ำเนิน
กำรได้ตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกควำม ผันผวนของสภำวะ
เศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ 

  ดังน้ันเพ่ือลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว UAPC ได้เร่ง
ด�ำเนินนโยบำยทำงธุรกิจ โดยกำรขยำยฐำนลูกค้ำ และ
พัฒนำสินค้ำใหม่ เพ่ือให้เข้ำสู่ตลำดใหม่ และได้ติดตำม
สภำวะเศรษฐกิจอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง นอกจำกนี้ 
UAPC ได้มีกำรศึกษำและพิจำรณำเรื่องกำรลงทุนด้วย
ควำมรอบคอบ เพ่ือลดควำมเสี่ยงในด้ำนกระแสเงินสด
และดอกเบี้ยจำกกำรกู้ยืมดังกล่ำว 

  2.5.2  ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ 

  วัตถุดบิหลกัในกำรผลติ เป็นวตัถุดิบทีผ่ลติจำกต่ำง
ประเทศ และต้องใช้ระยะเวลำในกำรสั่งซื้อ หำกมีลูกค้ำ
รำยใหญ่สัง่ซือ้ในปรมิำณมำกในช่วงเวลำนัน้ ๆ อำจท�ำให้
เกิดควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนวัตถุดิบ

  อย่ำงไรก็ตำม UAPC ได้มีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือ
ลดควำมเสีย่งดงักล่ำว โดยกำรจดัซือ้วัตถุดบิจำกตวัแทน
จ�ำหน่ำยเคมภัีณฑ์ในประเทศเป็นหลกั และได้มกีำรจดัท�ำ
แผนปริมำณกำรสั่งซ้ือวัตถุดิบจำกกำรวิเครำะห์หรือคำด
กำรณ์ปรมิำณกำรสัง่ซือ้ทีล่กูค้ำสัง่ซือ้เป็นประจ�ำ และคำด
กำรณ์กำรสัง่ซือ้จำกควำมต้องกำรของตลำด นอกจำกน้ี ยัง
ได้ท�ำกำรสัง่ซือ้วัตถุดบิมำส�ำรองไว้ในปรมิำณท่ีเหมำะสม 
เพ่ือเป็นกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว ขณะเดียวกัน UAPC 
ได้สร้ำงพันธมิตรกับผู้ผลิตวัตถุดิบรำยส�ำคัญมำกกว่ำ
หนึ่งรำย เพื่อให้เกิดกำรแข่งขันและควำมแน่นอนในเรื่อง
วัตถุดิบ 

  2.5.3  ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ใน 
   กระบวนการผลิต 

  UAPC อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรปรับเปลี่ยนหรือ
น�ำเทคโนโลยีใหม่และทันสมัยมำใช้ในกระบวนกำรผลิต
สินค้ำใหม่ ๆ ท่ีอำจจะท�ำให้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันไม่สำมำรถใช้ในกำรผลิตสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีใหม่ท่ีน�ำมำใช้ได้ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อ
กำรผลิตท่ีไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือ
ลดควำมเสี่ยงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว UAPC มีทีมงำน
ท่ีมีควำมรู้ ควำมช�ำนำญ และมีทีมท่ีปรึกษำ ที่ได้ท�ำกำร
ศึกษำข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีท่ีดีในปัจจุบัน และ
น�ำมำใช้ในกำรสร้ำงโรงผลิตโรงใหม่ โดยโรงงำนใหม่จะ
มรีะบบควบคมุทีเ่ป็นก่ึงอตัโนมติั ซึง่ควบคมุด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กระบวนกำรผลิตใช้ระบบปิดในกำรปั๊มสำร
เคมี เพ่ือควบคุมมลพิษและควำมปลอดภัย ระบบกำร 
เตรียมกำรและขบวนกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ออกแบบให้มี
ประสทิธิภำพสงูขึน้ ซึง่โรงงำนใหม่ได้ก่อสร้ำงแล้วเสรจ็และ
เริม่ท�ำกำรผลิตต้ังแต่ช่วงต้นปี 2561 ขณะเดียวกันก็ได้ร่วม
โครงกำรกับส�ำนกังำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำต ิ(สวทช.) ในกำรพัฒนำสนิค้ำใหม่ทีส่ำมำรถผลติ
ด้วยเครื่องมือที่สร้ำงขึ้นใหม่ในปัจจุบัน 

  2.5.4  ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ

  UAPC อำจมคีวำมเส่ียงจำกกำรเกิดภัยธรรมชำติ
ต่ำง ๆ อำทิ น�้ำท่วม แผ่นดินไหว ภำวะภัยแล้ง ส่งผลกระ
ทบท�ำให้โรงงำนไม่สำมำรถผลติสนิค้ำได้ตำมควำมต้องกำร
ลูกค้ำ ซึ่ง UAPC ได้ตระหนักในควำมเสี่ยงดังกล่ำว และ
ได้มีกำรท�ำประกันภัยโรงงำนให้ครอบคลุมควำมเสี่ยงดัง
กล่ำวแล้ว ส�ำหรับกรณีท่ีเกิดภำวะภัยแล้ง UAPC ได้รับ
ควำมร่วมมอืกับสถำบนัน�ำ้ในกำรขดุเจำะบ่อบำดำล และ
ได้ท�ำกำรติดตั้งถังขนำดใหญ่เพื่อเก็บน�้ำส�ำรองไว้

  2.5.5  ความเสีย่งจากการปรบัเปลีย่นกฎหมาย และ/หรอื  
   กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  ตำมทีบ่รษิทัเป็นผูผ้ลติเคมภีณัฑ์ ซึง่จะต้องปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
ท�ำให้บรษิทั มค่ีำใช้จ่ำยเพ่ิมข้ึน โดยบรษิทั ได้มกีำรพัฒนำ
บคุลำกรให้มคีวำมเข้ำใจและตระหนักถงึควำมส�ำคัญของ
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์เก่ียวกับสิ่ง
แวดล้อม นอกจำกนี้บริษัท ได้มีกำรลงทุนติดตั้งอุปกรณ์
ที่ส�ำคัญในกำรดูแล  
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3.  ความเสี่ยงด้านการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
 (Compliance Risk) 

ควำมเสีย่งด้ำนกำรก�ำกับกำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์ ถือเป็นปัจจยั
เสี่ยงท่ีอำจกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยำว หำก
บริษัทไม่ด�ำเนินกำรให้สอดคล้องหรือครบถ้วนตำมกฎเกณฑ์ท่ีทำง
หน่วยงำนก�ำกับกิจกำรภำยนอกก�ำหนดขึ้น อำทิ เร่ืองของกฎหมำย 
กฎเกณฑ์ หรอื ระเบยีบข้อบงัคบัต่ำง ๆ ซึง่บรษิทัอำจมคีวำมเสีย่งใน
เรือ่งดงักล่ำว เพ่ือลดผลกระทบและควำมเสีย่งท่ีอำจเกดิข้ึนได้ บรษิทั
ได้ก�ำหนดให้มหีน่วยงำนทีร่บัผดิชอบและตดิตำมข้อมลูข่ำวสำรอย่ำง
ใกล้ชิดจำกหน่วยงำนท่ีก�ำกับกิจกำรภำยนอก นอกจำกนี้ ยังเพ่ิม
ระบบกำรแจ้งเตอืน กำรก�ำกับดแูล และตดิตำม ตลอดจนเพ่ิมควำม
ระมัดระวังมิให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่มีกำร
บังคับใช้จำกหน่วยงำนที่ก�ำกับกิจกำรภำยนอกก�ำหนด

4.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

 4.1 ความเสีย่งจากความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น

  ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น (Foreign Exchange) 
มีผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนธุรกิจเทรดดิ้งของบริษัท 
เนือ่งจำกส่วนใหญ่บรษิทัน�ำเข้ำสนิค้ำจำกผูผ้ลติในต่ำงประเทศ 
และมกีำรช�ำระค่ำสนิค้ำเป็นสกุลเงนิดอลลำร์สหรฐัฯ ในขณะท่ี
ส่วนใหญ่บรษิทัจ�ำหน่ำยสนิค้ำในประเทศและมรีำยได้เป็นสกุล
เงินบำท ดงันัน้บรษิทัจงึมนีโยบำยลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวน
ของอตัรำแลกเปลีย่น โดยท�ำรำยกำรซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ (Currency Forward Contract) ส�ำหรับธุรกรรมกำร
ค้ำให้เหมำะสมกับภำระหน้ี และเพ่ิมสดัส่วนรำยได้จำกกำรส่ง
ออก (Natural Hedge) ให้มำกขึ้นเช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ รวม
ถึงติดตำมกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด

 4.2 การจัดหาเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน

  บรษิทัประกอบธุรกิจลงทนุด้ำนพลงังำนทดแทนหรอืพลังงำน
ทำงเลือก ผลิต น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้
ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมส�ำรวจและผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติ โรงกลั่นน�้ำมัน ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน�้ำมันหล่อล่ืน 
โรงงำนโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 
โรงไฟฟ้ำ และระบบสำธำรณูปโภค เป็นต้น จำกกำรขยำยธุรกิจ
ด้ำนพลงังำนทดแทน ด้ำนกำรลงทนุหรอืกำรร่วมทนุ วัตถุประสงค์
เพ่ือน�ำมำซึง่รำยได้และก�ำไรทีม่ัน่คงในระยะยำว บรษิทัได้ก�ำหนด
นโยบำยทำงกำรเงนิอย่ำงรอบคอบและระมดัระวัง เพ่ือมใิห้กำร
ลงทนุดงักล่ำวกระทบต่อเงนิทนุหมนุเวยีนหรอืสภำพคล่องท่ีใช้
ส�ำหรบักำรด�ำเนนิธุรกิจปกตแิละเพ่ือกำรเตบิโตในอนำคตอย่ำง
มัน่คง มกีำรจดัหำแหล่งเงนิทนุและน�ำเครือ่งมอืทำงกำรเงนิต่ำง ๆ  
มำใช้โดยค�ำนึงถึงต้นทุนทำงกำรเงินที่เหมำะสม เพ่ือเพ่ิมทำง
เลือกและควำมยืดหยุ่นในกำรจัดหำเงินกู้ผ่ำนตลำดเงินและ
ตลำดทุน รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงเงินลงทุนเพ่ือกำรเติบโตใน
อนำคต พร้อมทั้งมีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของตลำดเงิน
และตลำดทุนอย่ำงใกล้ชิด 

5.  ความเสี่ยงจากผลประกอบการของบริษัทร่วม

 5.1  ความเสีย่งจากผลประกอบการรว่ม บรษัิท บางจาก 
  ไบโอฟูเอล จำากัด 

  บริษัทลงทุนในบริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ�ำกัด (“บำง
จำกไบโอฟูเอล”) สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 30 ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมทุนกับบริษัทย่อยของบริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 
(มหำชน) บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกผลประกอบกำรของบำง
จำกไบโอฟูเอล โดยผลประกอบกำรของบำงจำกไบโอฟูเอลจะ
มผีลกระทบโดยตรงต่อก�ำไรสทุธิและงบกำรเงินของบรษิทั รำย
ได้จำกส่วนแบ่งก�ำไรหรอืขำดทนุจำกเงนิลงทุนดงักล่ำวจะไม่มี
กำรหักต้นทุนใด ๆ ในงบก�ำไรขำดทุนของบริษัท และเป็นรำย
ได้ที่บริษัทไม่ต้องน�ำมำค�ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคล 

  ดังนั้น หำกบำงจำกไบโอฟูเอลมีผลประกอบกำรท่ีดี จะ
ท�ำให้บรษิทัรบัรูก้�ำไรจำกเงนิลงทนุ และส่งผลให้ก�ำไรสทุธิของ
บรษิทัเพ่ิมสงูข้ึน ในทำงตรงกนัข้ำมหำกผลประกอบกำรของบำง
จำกไบโอฟูเอลไม่ดหีรอืมผีลขำดทนุก็จะส่งผลต่อก�ำไรสทุธิของ
บริษัทให้ลดลงได้ ท้ังน้ี ควำมเส่ียงจำกกำรประกอบธุรกิจของ
บำงจำกไบโอฟูเอล สรุปได้ดังนี้

   5.1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณและ 
   ราคาวัตถุดิบ

  เนือ่งจำกกำรผลติไบโอดเีซลยังคงต้องพ่ึงพำน�ำ้มนั
ปำล์มดบิเป็นหลกั ซึง่น�ำ้มนัปำล์มดบิเป็นสนิค้ำโภคภณัฑ์
ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตำมปริมำณอุปสงค์และ
อุปทำนในตลำด ในภำวะควำมไม่สมดุลของอุปสงค์และ
อุปทำน จะมีผลต่อเสถียรภำพของรำคำน�้ำมันปำล์มดิบ 
ท�ำให้รำคำมีควำมผันผวนและอำจมีผลกระทบต่อต้นทุน
กำรผลิตไบโอดีเซลได้ 

  บำงจำกไบโอฟูเอลได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำก
ปัญหำควำมผนัผวนของวตัถุดบิปำล์มน�ำ้มนัดบิ ซึง่เป็นต้น
ทุนหลักในกำรผลิตไบโอดีเซล โดยได้ด�ำเนินกำรเพ่ือลด
ควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกควำมผันผวนของปริมำณ
วัตถุดิบด้วยกำรคัดเลือกผู้ผลิตท่ีมีคุณภำพและควำมน่ำ
เชือ่ถือเป็นคูค้่ำกว่ำ 30 โรงงำน เพ่ือกระจำยควำมเสีย่งใน
กำรจัดหำวัตถุดิบ อีกท้ังได้มีกำรท�ำสัญญำซื้อขำยน�้ำมัน
ปำล์มดิบในระยะยำว (3 ปี) กับ Supplier รำยใหญ่บำง
รำย โดยมปีรมิำณตำมทีต่กลงกันในแต่ละสญัญำ ส�ำหรบั
รำคำซือ้ขำยจะอ้ำงองิจำกรำคำตลำดของน�ำ้มนัปำล์มดบิ
เป็นเกณฑ์

  5.1.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

  ปัจจบุนัผลติภัณฑ์ไบโอดเีซลของบำงจำกไบโอฟูเอล 
ส่วนใหญ่จ�ำหน่ำยให้แก่บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น 
จ�ำกัด (มหำชน) มีสัญญำซื้อขำยผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล 
B100 ระหว่ำงบำงจำกไบโอฟูเอล และ บริษัท บำงจำก 
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ก�ำหนดให้จะต้องรับซื้อ 
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ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 จำกบำงจำกไบโอฟูเอล 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บำงจำก 
ไบโอฟูเอลผลติได้ เป็นระยะเวลำ 8 ปี (จนถึงปี 2560) โดยมี
รำคำซือ้ขำยและเงือ่นไขกำรค้ำปกตทิัว่ไป ส�ำหรบัผลติภณัฑ์
ไบโอดีเซลส่วนที่เหลือจ�ำหน่ำยให้แก่ผู้ค้ำน�ำ้มันรำยอื่น ๆ 

  บำงจำกไบโอฟูเอลอำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรพ่ึงพิง
ลูกค้ำรำยใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม โอกำสที่จะสูญเสียลูกค้ำ
รำยใหญ่ดังกล่ำวมีน้อยมำก เน่ืองจำกบริษัท บำงจำก 
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ก่อตั้งบำงจำกไบโอ
ฟูเอล นอกจำกนี้ บำงจำก ไบโอฟูเอล ยังมีควำมสำมำรถ
ขำยผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลให้กับลูกค้ำรำยอื่น ซึ่งประกอบ
ด้วยผู้ค้ำน�้ำมันรำยใหญ่อื่น ๆ อีกหลำยรำย

  5.1.3  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ 
   ภาครัฐ

  ในปัจจบุนัภำครฐัได้ส่งเสรมิกำรผลติและใช้ไบโอ
ดเีซลทดแทนกำรใช้น�ำ้มนัดเีซล เพ่ือลดกำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัจำก
ต่ำงประเทศ เพ่ิมควำมมัน่คงด้ำนพลงังำน และเป็นกำรส่ง
เสรมิกำรใช้พลงังำนทดแทนจำกพืชอนัเป็นผลผลติภำยใน
ประเทศ โดยได้ให้ควำมช่วยเหลอืและสนบัสนุนผูป้ระกอบ
กำรผลติไบโอดเีซลในหลำกหลำยรปูแบบ อำท ิกำรส่งเสรมิ
ด้ำนวตัถุดบิหรอืกำรขยำยพ้ืนทีเ่พำะปลกูปำล์มน�ำ้มนัทีจ่ะ
น�ำมำใช้ผลติไบโอดเีซล สนับสนนุผูป้ระกอบกำรผลติไบโอ
ดีเซลตำมสิทธิประโยชน์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่ง
เสริมกำรลงทุน (BOI) กำรบังคับใช้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่
ต้องผสมไบโอดีเซล (B100) กำรก�ำหนดรำคำอ้ำงอิงกำร
จ�ำหน่ำยไบโอดเีซล กำรสร้ำงตลำดส�ำหรบัไบโอดีเซลโดย
ใช้มำตรกำรทำงภำษเีพ่ือให้รำคำขำยปลกีน�ำ้มนัไบโอดีเซล 
ต�ำ่กว่ำน�ำ้มนัดเีซล กำรก�ำหนดลกัษณะและคณุภำพของ
ไบโอดีเซล เป็นต้น 

  อย ่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตภำครัฐมีกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรสนับสนุนกำรผลิตและใช้ไบโอ 
ดีเซลทดแทนกำรใช้น�้ำมันดีเซล อำจท�ำให้ผู ้ประกอบ 
กำรผลิตไบโอดีเซลได้รับผลกระทบ กำรลงทุนอำจไม่ได้
รับผลตอบแทนตำมท่ีได้คำดกำรณ์ไว้ หรือท�ำให้ได้รับ
ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุน แต่ทั้งน้ีโอกำสท่ีภำค
รัฐจะยกเลิกนโยบำยสนับสนุนกำรผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็น
อตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนมน้ีอยมำก เนือ่งจำกกระทรวง
พลงังำน ได้วำงเป้ำหมำยกำรส่งเสรมิไบโอดเีซลไว้ในแผน
พลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลอืกหรอื AEDP 2015 
(Alternative Energy Development Plan) โดยก�ำหนดไว้
ว่ำ ภำยในปี 2579 จะมีควำมต้องกำรใช้ B100 เพ่ิมเป็น 
14 ล้ำนลติรต่อวัน จำกปัจจบุนัทีม่กีำรใช้เพียง 3 ล้ำนลติร
ต่อวันเท่ำนัน้ ส�ำหรบัสดัส่วนกำรผสม ไบโอดเีซลเน้ือน�ำ้มนั

ดเีซลนัน้ กระทรวงพลงังำนก�ำหนดไว้ทีป่ระมำณ ร้อยละ 7 
และก�ำลังพิจำรณำปรับสัดส่วนเพ่ิมเป็นร้อยละ 10 ถึง 
ร้อยละ 20 ต่อไป 

  5.1.4  ความเสี่ยงจากการลดลงของความต้องการใช้

   น้ำามันดีเซล

  เน่ืองจำกควำมต้องกำรไบโอดเีซลขึน้กับแนวโน้ม
ควำมต้องกำรใช้น�ำ้มนัดเีซลในตลำด ซึง่ขึน้อยู่กับสภำวะกำร
เตบิโต ทำงเศรษฐกิจของประเทศ ควำมต้องกำรใช้รถยนต์ 
แนวโน้มของรำคำน�ำ้มนัดเีซลหรอืเชือ้เพลงิอืน่ ๆ  ตลอดจน
กำรเติบโตและกำรทดแทนกันของกำรใช้พลังงำนในรูป
แบบต่ำง ๆ หำกควำมต้องกำรใช้น�ำ้มนัดีเซลเปลีย่นแปลง
ไปจำกทีค่ำดกำรณ์ไว้ อำจส่งผลกระทบต่อกำรจ�ำหน่ำยไบ
โอดีเซลและรำยได้ของบำงจำกไบโอฟูเอล 

  บำงจำกไบโอฟูเอลมกีำรติดตำมสถำนกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจต่ำง ๆ ภำวะตลำดและแนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสำหกรรมน�้ำมันและพลังงำนอื่น ๆ ตลอดจนควำม
ต้องกำรพลงังำนของประเทศทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 
เพ่ือจะได้ปรบัตวัให้ทันต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปลีย่นแปลง อนั
อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนในอนำคตได้

 5.2 ความเสีย่งจากผลประกอบการของบรษัิทรว่มใน 
  ธุรกิจด้านการออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง 
  (Engineering, Procurement and Construction  
  : EPC) 

  บริษัทมีกำรร่วมทุนกับผู้เชี่ยวชำญจำกประเทศอิตำลี 
ได้แก่ Sebigas S.p.A. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบ
และก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชวีภำพ และ Enerray S.p.A. ซึง่เป็นผู้
เชีย่วชำญด้ำนกำรออกแบบและติดต้ังแผงโซลำร์เซลล์เพ่ือใช้ใน
กำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ โดยบรษิทัได้ร่วมลงทนุ
ในกำรจดัต้ังบรษิทัจ�ำกัดขึน้ในประเทศไทย โดยให้บรษิทั ยูเอซี 
เอ็นเนอรย์ี ่จ�ำกดั เป็นผูร้ว่มทุนในกำรด�ำเนนิธรุกจิเกี่ยวกบักำร
ออกแบบและรบัเหมำก่อสร้ำง กำรให้บรกิำรเดนิเครือ่งและบ�ำรงุ
รกัษำ (O&M Services) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศภำคพ้ืน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังน้ี เพ่ือเพ่ิมรำยได้และโอกำสทำง
ธุรกิจให้กับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งกำรร่วมทุนดังกล่ำวเพิ่ม
ศักยภำพของบริษัทในกำรด�ำเนินธุรกิจพลังงำนทดแทนทั้งใน
และต่ำงประเทศได้อีกทำงหนึ่ง 

  บรษิทัอำจมคีวำมเสีย่งจำกผลประกอบกำรของท้ัง 2 บรษัิท 
เน่ืองจำกจะมผีลกระทบโดยตรงต่อก�ำไรสทุธิและงบกำรเงนิของ
บริษัท รำยได้จำกส่วนแบ่งก�ำไรหรือขำดทุนจำกเงินลงทุนดัง
กล่ำว จะไม่มีกำรหักต้นทุนใด ๆ ในงบก�ำไรขำดทุนของบริษัท 
ทั้งนี้ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำว สรุปได้ดังนี้
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  5.2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ 
   ภาครัฐ

  แม้ว่ำคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ 
(กพช.) ได้มมีติเหน็ชอบแผนพัฒนำพลงังำนทดแทนและ
พลงังำนทำงเลอืก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2018) โดย
มเีป้ำหมำยในกำรเพ่ิมสดัส่วนกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำน
ทดแทนเท่ำกับร้อยละ 20 ต่อปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ หรือ 
ร้อยละ 30 ต่อกำรใช้พลงังำนรวม ซึง่เป็นโอกำสท่ีดสี�ำหรบั
ธุรกิจออกแบบและรบัเหมำก่อสร้ำงโครงกำรด้ำนพลงังำน
ทดแทน แต่ปัจจบุนันโยบำยภำครฐัยังคงไม่มคีวำมชดัเจน
ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุน
ในโครงกำรด้ำนพลังงำนทดแทน ส่งผลให้โอกำสในกำร
ได้รับงำนโครงกำรลดน้อยลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

  เนื่องจำกกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนถือเป็น
ยุทธศำสตร์หลกัของกำรพัฒนำพลงังำนของประเทศไทย 
ในกำรเพ่ิมควำมมัน่คงด้ำนพลงังำนของประเทศ จงึมคีวำม
เป็นไปได้อย่ำงมำกทีห่น่วยงำนภำครัฐในส่วนทีเ่กีย่วข้อง
กับด้ำนพลงังำนจะมกีำรก�ำหนดนโยบำยกำรสนับสนุนกำร
ลงทนุทัง้ในส่วนของภำครฐัและเอกชน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในกลุม่อตุสำหกรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผูป้ระกอบกำรด้ำน 
EPC และ O&M ท่ีจะเพ่ิมโอกำสในกำรได้รบังำนโครงกำร
เพิ่มมำกขึ้นด้วยเช่นกัน 

  5.2.2  ความเสีย่งจากความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น

  ควำมผันผวนของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุลยูโรและ
ดอลลำร์สหรัฐฯ มีผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนด้ำน
ธุรกิจ EPC เนื่องจำกบริษัทสั่งซ้ืออุปกรณ์ ส่วนใหญ่มำ
จำกกำรน�ำเข้ำจำกผูผ้ลติในต่ำงประเทศ ได้แก่ ยุโรป และ
จีน และมีกำรช�ำระเป็นเงินสกุลยูโรหรือดอลลำร์สหรัฐฯ 
ในขณะทีบ่รษิทัท�ำสญัญำ EPC ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบำท 
ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลก
เปลี่ยน หำกค่ำเงินสกุลยูโรและดอลลำร์สหรัฐแข็งค่ำขึ้น 
จะท�ำให้บริษัทมีต้นทุนในกำรสั่งซื้อสินค้ำเพ่ิมขึ้น บริษัท
จึงมีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของ
อัตรำแลกเปลี่ยน โดยกำรท�ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำง
ประเทศล่วงหน้ำ (Currency Forward Contract) ส�ำหรบั
ธุรกรรมกำรค้ำให้เหมำะสมกับภำระหนีโ้ดยมอีำยุสญัญำ
ประมำณ 1 - 6 เดอืน และตดิตำมกำรเคลือ่นไหวของอตัรำ
แลกเปลีย่นอย่ำงใกล้ชดิเพ่ือลดควำมเสีย่งท่ีอำจเกิดข้ึนได้ 

6.  ความเสี่ยงอื่นๆ

 6.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำานาจ 
  กำาหนดนโยบายบริหาร

  ปัจจุบัน นำยกิตติ ชีวะเกตุ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำ
หน้ำที่บริหำรของบริษัท และครอบครัวถือหุ้นในบริษัท ซึ่งเป็น
เสียงข้ำงมำกสำมำรถควบคุมนโยบำยและกำรบริหำรงำนใน
บริษัทได้ รวมท้ังสำมำรถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบ
ทั้งหมด ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับก�ำหนดให้ต้องได้
รบัเสยีง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดงันัน้ผูถื้อหุน้รำยอืน่ของ
บรษิทัอำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีง
เพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

  อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไป
อย่ำงโปร่งใส และมีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจดังกล่ำว บริษัทจึงได้จัด
โครงสร้ำงกำรบรหิำรจดักำรโดยบคุลำกรท่ีมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ 
และได้ก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนินงำน กำรมอบอ�ำนำจให้แก่
กรรมกำรและผูบ้รหิำรอย่ำงชดัเจน มกีำรแต่งตัง้บคุคลภำยนอก
ที่เป็นอิสระเข้ำร่วมประชุมในคณะกรรมกำรบริษัท 3 ท่ำน (ทุก
ท่ำนเป็นกรรมกำรตรวจสอบ) ซึง่มำกกว่ำหนึง่ในสำมของจ�ำนวน
กรรมกำรท้ังส้ิน 7 ท่ำน เพ่ือท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตดัสนิ
ใจ และพิจำรณำอนุมตัริำยกำรต่ำง ๆ ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ระชมุ
ผูถื้อหุน้ รวมทัง้บรษิทัได้ก�ำหนดมำตรกำรท�ำรำยกำรกบับคุคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยจ�ำกัดกำรออกเสียง
ของผู้ที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงำนตรวจ
สอบภำยในโดยกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรท่ีสำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำง
เป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีหน้ำที่
หลักในกำรดูแลและควบคุมภำยในเพ่ือให้เป็นไปตำมระบบที่
ได้ก�ำหนดไว้ ท้ังน้ี เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงควำม
โปร่งใสและถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรบริหำรงำนบริษัท นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงก�ำหนดคู่มือบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และแต่งตั้ง
คณะท�ำงำนเพ่ือศึกษำ ติดตำม และทบทวนแผนบริหำรควำม
เสี่ยงของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จำานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ

1. กลุ่มชีวะเกตุ 374,585,763 56.11%

1.1 นำยกิตติ ชีวะเกตุ 323,267,663 48.42%

1.2 นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ 25,751,800 3.86%

1.3 นำงสำวอลิสำ ชีวะเกตุ 25,566,300 3.83%

2. กลุ่มจารุมโนภาส 46,676,606 6.99%

2.1 นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส 30,514,601 4.57%

2.2 นำงสำวนิรนุช จำรุมโนภำส 16,144,305 2.42%

2.3 นำยประสงค์ จำรุมโนภำส 17,700 0.00%

3. กลุ่มเสรีวิวัฒนา 45,586,659 6.83%

3.1 นำงวรำณี เสรีวิวัฒนำ 23,906,137 3.58%

3.2 นำงสำวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนำ 20,060,017 3.00%

3.3 นำงสำวพิชญ์สินี เสรีวิวัฒนำ 1,620,505 0.24%

4. กลุ่มเลิศรัชต์กุล 14,464,575 2.17%

4.1 นำยเจียรนัย เลิศรัชต์กุล 12,187,530 1.83%

4.2 นำงลัดดำ เลิศรัชต์กุล 2,277,045 0.34%

5. กลุ่มโกสียรักษ์วงศ์ 10,184,450 1.53%

5.1 นำยไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ 10,184,400 1.53%

5.2 นำงสำวไพลิน โกสียรักษ์วงศ์ 50 0.00%

6. กลุ่มลัมประเสริฐ 8,073,866 1.21%

6.1 นำงสำวกัลยำ ลัมประเสริฐ 8,039,291 1.20%

6.2 นำงสำวมำลี ลัมประเสริฐ 27,825 0.00%

6.3 นำยสุรชัย ลัมประเสริฐ 6,750 0.00%

7. นายณัฏฐชัย	ตั้งจารุพงศ์สกุล 7,566,200 1.13%

8. นางสาวนิรินทร์	จุ้ยอินทร์ 7,202,810 1.08%

9. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 6,810,261 1.02%

10. นายชัชพล	ประสพโชค 4,545,642 0.68%

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 525,696,832 78.74%

ผู้ถือหุ้นรำยย่อย 141,908,469 21.26%

	รวมทั้งสิ้น 667,605,301 100.00%

ส�ำหรับทุนจดทะเบียนส่วนท่ีเหลือ จ�ำนวน 33,380,500 บำท น้ัน มีไว้เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธ์ใบส�ำคัญแสดงสิทธ์ท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 (UAC-W2) จ�ำนวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท ซึ่งจะครบก�ำหนดใช้สิทธิ
ในวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
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ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว โดย ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2562 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชำวต่ำงชำติมีประมำณร้อยละ 0.002 ของทุนช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก 
NVDR ให้แก่ผูถื้อหุน้ของบรษิทั เป็นหลกัทรพัย์อ้ำงองิจ�ำนวน 6,810,261 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 1.02 ของหุน้ทีอ่อกและช�ำระแล้ว ณ วันดงักล่ำว 
ท้ังนี้ ผู้ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จำกหุ้นของบริษัทท่ีน�ำไปอ้ำงอิงทุกประกำร จึงไม่สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้
เนื่องจำกมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท แต่ทั้งน้ีในทำงปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลง
คะแนนตำมดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด มิใช่ออกเสียงตำมค�ำสั่งของผู้ถือ NVDR 

ทั้งนี้จ�ำนวนหุ้นของบริษัท ที่ผู้ลงทุนเข้ำมำลงทุนใน NVDR นั้นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจะไม่สำมำรถก�ำหนดได้ อย่ำงไรก็ตำม
ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบจ�ำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จำกเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr

การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทได้มีกำรออกและจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 ( “UAC-W2” ) 

จ�ำนวน 66,759,974 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

การจัดสรร	UAC-W2	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

บริษัทได้ด�ำเนินกำรจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในจ�ำนวน 66,759,974 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตำมสัดส่วน 
กำรถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรำ 10 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้น 
ที่มีสิทธิในกำรรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในส่วนนี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นในวัน Record Date 
(คือวันที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2561) 

ใบส�ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W2 มกี�ำหนดกำรใช้สทิธิทุกวนัท�ำกำรสดุท้ำยของเดอืนมนีำคม มถุินำยน กันยำยน และธันวำคม ของแต่ละปี 
ตลอดอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยวันแรกและวันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวันท่ี 28 กันยำยน 2561 และ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
ตำมล�ำดับ โดยอัตรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น รำคำกำรใช้สิทธิหุ้นละ 5.55 บำท 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  บรษิทัมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธิหลงัหักภำษเีงนิได้และหักส�ำรองต่ำง ๆ 
ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยก�ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะขึ้นอยู่กับ
กระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อนไขและข้อก�ำหนดในสัญญำต่ำง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมท้ังข้อจ�ำกัดทำงกฎหมำย ควำมจ�ำเป็น
และควำมเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคตด้วย ท้ังนี้ มติของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน�ำเสนอเพ่ือขออนุมัติ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรของบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ได้ โดยจะรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป 

 2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  บริษัทมีบริษัทย่อย 7 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ำกัด บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ำกัด บรษิทั โซล่ำ เอน็เนอร์จ ีรฟู พำวเวอร์ จ�ำกัด บรษิทั ยเูอซ ีทีพีที เพลเลทส์ จ�ำกัด บรษิทั ยูเอซ ีแอด็วำนซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมคิลัส์ 
จ�ำกัด และ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด ซึ่งกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะต้องผ่ำนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท�ำ
เมือ่บรษิทัได้มกีำรจดัสรรก�ำไรสทุธิประจ�ำปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทุนส�ำรองในอตัรำไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสทุธิประจ�ำปี จนกว่ำทนุส�ำรอง
จะมีจ�ำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่บริษัทมีผลขำดทุนสะสมห้ำมมิให้มีกำรแบ่งเงินปันผล

 3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม

  บรษิทัมบีรษิทัร่วม 6 แห่ง ได้แก่ บรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ�ำกัด บรษิทั เซบก๊ิำซ ยูเอซ ีจ�ำกัด บรษิทั เอน็เนอร์เรย์ ยูเอซ ี(ประเทศไทย) 
จ�ำกัด บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ำกัด บริษัท โอดิน พำวเวอร์ จ�ำกัด และ บริษัท โอดิน เมียนมำร์ จ�ำกัด ซึ่งกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล 
จะต้องผ่ำนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท�ำเมื่อบริษัทได้มีกำรจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองในอัตรำ
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ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี จนกว่ำทุนส�ำรองจะมีจ�ำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และคณะกรรมกำรอำจ
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่บริษัทมีผลขำดทุนสะสมห้ำมมิให้มีกำรแบ่งเงินปันผล

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้ำงกำรจดักำรของบรษิทั ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชดุย่อยอกี 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำร 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย มีรำยชื่อและขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนำ ประธำนกรรมกำร

2. นำยกิตติ ชีวะเกตุ กรรมกำร 

3. นำยชัชพล ประสพโชค กรรมกำร 

4. นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส กรรมกำร 

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

7. นำงสำวจีระพันธ์ จินดำ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

โดยมีนำงสำวสัจจำภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมผกูพันบรษิทั ประกอบด้วย นำยกิตต ิชวีะเกต ุนำงสำวนลิรตัน์ จำรมุโนภำส นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำร
สองในสำมคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 

ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต�ำแหน่งอย่ำงน้อยจ�ำนวนหน่ึงในสำมโดยอตัรำ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะ
แบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยู่ในต�ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง 
ซึ่งกรรมกำรที่ออกจำกต�ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้ 

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) ดูแลและจัดกำรบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต ่
ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินกำร เช่น เรื่องท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น กำร
ท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์ท่ีส�ำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตำมท่ี
หน่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ ก�ำหนด เป็นต้น 

2) ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบเรือ่งทีม่สีำระส�ำคญั ได้แก่ วิสยัทศัน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบำย แผนงำนและงบประมำณ กำรลงทนุ
ในโครงกำรทีไ่ม่มใีนงบประมำณประจ�ำปี โครงสร้ำงกำรบรหิำร อ�ำนำจกำรบรหิำร นโยบำยเกีย่วกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร กำรท�ำ
ธุรกรรมหรอืกำรกระท�ำใด ๆ อนัมผีลกระทบทีส่�ำคัญต่อฐำนะกำรเงนิ ภำระหน้ีสิน สถำนภำพ กำรประกอบธุรกิจ และชือ่เสยีงของ
บริษัท กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล และรำยกำรอื่นใดที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมำยก�ำหนด

3) ก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

4) พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีก�ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 
2535 (รวมท้ังฉบับที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/
หรอื ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง ในกรณีท่ีต�ำแหน่งกรรมกำรทีว่่ำงลงเพรำะเหตอุืน่นอกจำกกำรออกตำมวำระ รวมทัง้พิจำรณำอนุมตัแิต่ง
ตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัท
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5) พิจำรณำแต่งตั้งและก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย ดังต่อไปนี้

5.1 จัดตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ�ำเป็น เพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำรบรษิทั ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เป็นต้น

5.2 พิจำรณำอนมุตับิทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำง ๆ ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยที่ได้มีกำรแต่งตั้งขึ้น

6)  จดัให้มรีะบบบญัช ีกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรสอบบญัชท่ีีเชือ่ถือได้ รวมท้ังดูแลให้มรีะบบควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบ 
ภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ควำมเห็นชอบต่อกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย และวิธีกำรปฏิบัติท่ีมีนัยส�ำคัญ
เกี่ยวกับกำรบัญชีและกำรควบคุมภำยในของบริษัท

7)  ก�ำกับดแูลให้บรษิทัมรีะบบบรหิำรควำมเสีย่งทีค่รอบคลมุ และมกีระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง กำรรำยงำน และกำรตดิตำม
ผลที่มีประสิทธิภำพ

8) รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชี
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

9) ดแูลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทัง้รำยใหญ่และรำยย่อยตำมสทิธิอย่ำงเป็นธรรม ปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่ำงเป็นธรรม 

10) ดูแลให้มีกระบวนกำรและกำรจัดกำรที่ชัดเจนและโปร่งใส เก่ียวกับกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยต้องจดัให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงถูกต้องเพียงพอ รวมทัง้มกีำรรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ

11) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ดังต่อไปนี้

11.1 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และประเมินประสิทธิผลอย่ำง
สม�่ำเสมอ

11.2 คณะกรรมกำรบริษัทต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเป็นประจ�ำทุกปี รวมท้ังแถลงผลกำรปฏิบัติงำนและกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ใช้ในบริษัท ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

12) อ�ำนำจในกำรด�ำเนนิกำรดงัต่อไปนีจ้ะกระท�ำได้ก็ต่อเมือ่ได้รบัอนุมติัจำกท่ีประชมุผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังน้ี ก�ำหนดให้รำยกำรทีก่รรมกำร
หรอืบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอือำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อืน่ใดของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี 
ให้กรรมกำรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก)  เรื่องที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข)  กำรท�ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ในขำ่ยท่ีกฎหมำยหรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13) คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึง่หรอืหลำยคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำร
ก็ได้ ท้ังนี ้กำรมอบอ�ำนำจแก่กรรมกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรมอบอ�ำนำจหรอืกำรมอบอ�ำนำจช่วงทีท่�ำให้กรรมกำรหรอื
ผูร้บัมอบอ�ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนมุตัริำยกำรทีต่นหรอืบคุคลท่ีอำจมคีวำมขัดแย้ง มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอืมผีลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมท้ังก�ำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นใน
กำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�ำคัญของบริษัท ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และหรอืหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง
ในเรื่องดังกล่ำว
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมกำรตรวจสอบ

3. นำงสำวจีระพันธ์ จินดำ กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมีนำงจำรุณี บุญมั่งมี เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์ และนำงสำวจีระพันธ์ จินดำ เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้ำที่ในกำรสอบ
ทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตำมวำระ ตำมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอำจได้รับเลือก
เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิทัอำจพิจำรณำต่อวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอสิระได้หำกมี
เหตุอนัควรและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรตรวจสอบรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยตรง และมอี�ำนำจ หน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมขีอบเขต หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมท้ังกำรรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทดังนี้

1)  สอบทำนให้บรษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้อบบญัชภีำยนอก
และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ�ำปี 

2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ท่ีเหมำะสมและมี
ประสทิธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย 
เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3)  สอบทำนกำรปฏิบติังำนของบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ 
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเลิกจ้ำง บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจำรณำ
เสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพ่ือขอรบักำรแต่งตัง้จำกทีป่ระชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ รวมทัง้เข้ำร่วม 
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2562 ได้มีกำรประชุมร่วมระหว่ำง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562

5) มีอ�ำนำจในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำอิสระหำกมีควำมจ�ำเป็น และเห็นว่ำจ�ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท

6) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ท้ังน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท

7) ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือสงสัยในรำยกำรหรือกิจกรรมใดต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมี 
นัยส�ำคัญต่อสถำนะทำงกำรเงินหรือผลประกอบกำรของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อให้มีกำรแก้ไขรำยกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำวได้อย่ำงทันท่วงที

• รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

• กำรทุจริต หรือรำยกำรที่ไม่ปกติ หรือกำรบกพร่องอย่ำงมีนัยส�ำคัญของระบบควบคุมภำยในของบริษัท

• กำรฝ่ำฝืนหรือละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน รวมทั้ง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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  หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่สำมำรถแก้ไขรำยกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำวได้อย่ำงทันท่วงที สมำชิกของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบอำจรำยงำนรำยกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำวต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8) หำกผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุกำรณ์ท่ีน่ำสงสัย เก่ียวโยงกับกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีควำมรับผิดชอบต่อกำร
ปฏิบัติงำนของบริษัท ละเมิดกฎหมำย และผู้สอบบัญชีได้รำยงำนเหตุกำรณ์ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบต้องด�ำเนนิกำรโดยไม่ชกัช้ำในกำรตรวจสอบเพ่ิมเตมิและรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบือ้งต้นต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับรำยงำนจำกผู้สอบบัญชี 

9) จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทั โดยให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ลงนำมในรำยงำนดังกล่ำว รำยงำนดังกล่ำวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนงบกำรเงินของบริษัท

(ข) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท

(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

(ฉ) จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)

(ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท

10) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมที่เห็นสมควร

ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ�ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร หรือ
พนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องและจ�ำเป็น

ทัง้น้ี คณะกรรมกำรมอี�ำนำจในกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ตำมทีจ่�ำเป็นหรอืเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยกิตติ ชีวะเกตุ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

2. นำยชัชพล ประสพโชค กรรมกำรบริหำร

3. นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส กรรมกำรบริหำร

โดยมีนำงสำวสัจจำภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมกำรบรหิำรมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบรหิำรซึง่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รบัเลอืกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง
ใหม่ได้อกี คณะกรรมกำรบรหิำรรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยตรง และมอี�ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผดิชอบตำมท่ีได้รบัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ดูแลจัดกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

2) ก�ำหนดรำยละเอียดของกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงของพนักงำนของบริษัท รวมท้ังก�ำหนดสวัสดิกำร
พนักงำน ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมำยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
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3) ก�ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณประจ�ำปี โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน และอ�ำนำจกำรบรหิำรงำนในสำยงำนต่ำง ๆ ของบรษิทั 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

4) พิจำรณำอนุมตัเิงนิลงทนุ (Capital Expenditure) นอกงบประมำณประจ�ำปี หรอืเกินกว่ำงบประมำณประจ�ำปี ได้เป็นจ�ำนวนเงิน
ไม่เกิน 30 ล้ำนบำทต่อรำยกำร/โครงกำร และอนมุตัค่ิำใช้จ่ำยท่ีเพ่ิมจำกงบประมำณประจ�ำปีไม่เกนิร้อยละ 10 ในกรณีทีเ่กินวงเงนิ
ที่ก�ำหนดไว้ให้คณะกรรมกำรบริหำรน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและอนุมัติต่อไป

5) พิจำรณำอนุมตักิำรร่วมลงทนุในธุรกิจร่วมค้ำ (Consortium) หรอืร่วมทุน (Joint Venture) มลูค่ำโครงกำรไม่เกินกว่ำ 50 ล้ำนบำท 
ในกรณีท่ีเกินวงเงนิท่ีก�ำหนดไว้ให้คณะกรรมกำรบรหิำรน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพ่ือพิจำรณำและอนมุตั ิรวมทัง้มอี�ำนำจ
พิจำรณำอนุมัติกำรขอกู้ยืมหรือกำรขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้ำนบำทต่อปี

6) ตรวจสอบ ติดตำม กำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงบริหำรงำนด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัทท่ีก�ำหนดไว้ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

7)  ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำว ๆ ไป

 ทั้งน้ี อ�ำนำจกรรมกำรบริหำร ตลอดจนกำรมอบอ�ำนำจแก่บุคคลอื่นท่ีกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�ำนำจหรือกำรมอบ
อ�ำนำจในกำรอนุมตัริำยกำรใดทีต่นหรอืบคุคลท่ีเก่ียวข้องซึง่อำจมคีวำมขดัแย้ง มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด ขดัแย้ง
กับผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืรำยกำรทีไ่ม่อยูภ่ำยใต้กำรด�ำเนินธุรกิจปกตทัิว่ไปของบรษิทั ซึง่กำรอนมุตัริำยกำรดงักล่ำวจะ
ต้องเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำร และ/หรอืท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นของบรษิทั เพ่ือพิจำรณำและอนมุตัติำมทีข้่อบงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องก�ำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำงสำวจีระพันธ์ จินดำ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

โดยมีนำยบวรวิช นนทะวงษ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนซึง่พ้นจำก
ต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รบัเลอืกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้อกี คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนรบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
บริษัทโดยตรง และมีอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1)  ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และกระบวนกำรที่ชัดเจน โปร่งใส เหมำะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในกำรสรรหำ 
ถอดถอน หรือเลิกจ้ำง กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

2)  พิจำรณำเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดับสูง  เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทในกรณีที่มีต�ำแหน่งดังกล่ำวว่ำงลง หรือสิ้นสุดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

3)  ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท และน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

4)  พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ  โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวให้รวมถึง เบ้ียประชุม 
เงินเดือน โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

5)  จัดให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่งบริหำรที่ส�ำคัญ และให้มีกำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยประเมินควำมส�ำคัญของต�ำแหน่ง สรรหำ 
และพัฒนำ เพ่ือให้มผีูส้บืทอดต�ำแหน่งบรหิำรทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และคณุสมบตัอิืน่ทีต่รงตำมควำมต้องกำร
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

6)  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมที่เห็นสมควร
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3. นำยชัชพล ประสพโชค กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

โดยมีนำงสำวณิรดำ พรหมรำช เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับ
เลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ�ำนำจ หน้ำท่ี และ
ควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) ก�ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำน 
กำรตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนกำรขนส่งและเก็บรักษำสินค้ำ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน และควำมเสี่ยงอื่น ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อกำร
ด�ำเนินงำนและชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

2) ก�ำหนดเกณฑ์วัดควำมเสี่ยง และเพดำนควำมเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้

3) พิจำรณำควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ดแูล ตดิตำม ประเมนิผล รวมทัง้ปรบัปรงุแผนกำรด�ำเนนิงำน เพ่ือลดควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนือ่ง และเหมำะสมกับภำวะกำรด�ำเนนิ
ธุรกิจของบริษัท 

5) ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยที่ก�ำหนด

6) รำยงำนกำรด�ำเนนิงำนเพ่ือลดควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ�ำ และในกรณีท่ีมเีรือ่งส�ำคัญซึง่กระทบต่อบรษิทัอย่ำง
มีนัยส�ำคัญ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำโดยเร็ว

7) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมที่เห็นสมควร

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์ ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

2. นำงสำวจีระพันธ์ จินดำ กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

3. นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

โดยมีนำงสำวสัจจำภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำรมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำรซึง่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั 
กำรแต่งตัง้ใหม่ได้อกี คณะกรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำรรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยตรง และมอี�ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ 
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

1)  ศึกษำและจัดท�ำร่ำงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ภำยใต้กรอบของกฎหมำย หลักเกณฑ์ 
ระเบยีบและข้อบงัคบัทีเ่ป็นปัจจบุนัขององค์กรทีท่�ำหน้ำท่ีก�ำกับดแูล เช่น ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทำงในกำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีตำมมำตรฐำนสำกล
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2)  น�ำเสนอร่ำงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติและ
น�ำออกใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัทิีด่ ี(best practices) ของกรรมกำรและฝ่ำยบรหิำร โดยจดัท�ำนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำร
เป็นลำยลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy Statement)

3)  ก�ำกับ ดูแล และให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำร และฝ่ำยบริหำรของบริษัท ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตำมกรอบ
และหลักเกณฑ์ของนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือให้กำรท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลของกรรมกำร และกำรบริหำรจัดกำรงำนของ 
ฝ่ำยบริหำรเป็นไปด้วยดี มีผลในทำงปฏิบัติและมีควำมต่อเน่ืองอย่ำงเหมำะสม เป็นไปตำมควำมคำดหวังของผู้ถือหุ้นและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4)  พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้นโยบำยกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบ  
ข้อบังคับต่ำง ๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภำยใน ที่ท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

5)  ตดิตำม และประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำท่ีของกรรมกำรและฝ่ำยบรหิำรบรษิทั ตำมแนวทำงกำรปฏิบติัทีด่ ีท่ีก�ำหนดไว้ในนโยบำย
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ�ำทุกสิ้นปี

6)  จัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรประจ�ำปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งน�ำเสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะที่จ�ำเป็น

7)  เสนอแนะแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและ
ลูกจ้ำงของบริษัท

8)  แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อท�ำหน้ำที่สนับสนุนงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

9)  ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยตำมที่เห็นสมควร

เลขานุการบริษัท

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดขีองบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรและตำมข้อก�ำหนด
ของพระรำชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ท่ี 3/2555 เมือ่วันที ่3 พฤษภำคม 2555 ได้มมีติแต่ง
ตั้งนำงสำวสัจจำภรณ์ รัมยประยูร ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือท�ำหน้ำท่ีดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียว
กับกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รับผิดชอบในกำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแล
และประสำนงำนให้มีกำรปฏบิัติตำมมตขิองที่ประชุมดังกล่ำว จัดเตรียมเอกสำรและข้อมูลส�ำหรับกรรมกำรใหม่ รวมทัง้ท�ำหน้ำทีจ่ัดท�ำและ
เก็บรักษำเอกสำรส�ำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำน
ประจ�ำปีของคณะกรรมกำร หนังสอืนัดประชมุผูถื้อหุน้ รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุ้น และกำรเก็บรกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีของกรรมกำร
และผู้บริหำร ตลอดจนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ท�างาน : ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท บมจ. ยูเอซี โกลบอล

ปี 2545 - 2555 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกรรมสินทรัพย์ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)

ประวัติการอบรม : - 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 (TLCA)

- หลักสูตร CGR Workshop 

- หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide รุ่นที่ 45/2562

- หลักสูตร Financial Analysis for Strategic Competitiveness ปี 2562 (TMA)
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คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นำยกิตติ ชีวะเกตุ* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

2. นำยชัชพล ประสพโชค* กรรมกำรผู้จัดกำร 

3. นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส ประธำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินและบัญชี

4. นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด

5. นำยชัยยศ ชุณห์วิจิตรำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร

* ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2562 ได้มีมติอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงกำร

ด�ำรงต�ำแหน่งของนำยกิตติ ชีวะเกตุ ประธำนกรรมกำรบริหำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็น ประธำนกรรมกำรบริหำร เพียงต�ำแหน่งเดียว และได้มีมติอนุมัติ

ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้แต่งตั้ง นำยชัชพล ประสพโชค กรรมกำรผู้จัดกำร เป็น ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร

ผู้จัดกำร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้จัดกำรมีอ�ำนำจและหน้ำท่ีในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท
มอบหมำย รวมถึงเรื่องหรือกิจกำรต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้

1)  ด�ำเนินกิจกำร และ/หรือ บริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัท 

2)  จัดเตรียมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอ�ำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท เสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทเพื่อพิจำรณำ ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ควำมเห็นชอบ 

3)  ด�ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ

4)  อนุมัติค่ำใช้จ่ำย หรือเงินลงทุนนอกงบประมำณประจ�ำปี หรือเกินกว่ำงบประมำณประจ�ำปี ได้เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้ำนบำท 
ส�ำหรับกรรมกำรผู้จัดกำร และไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ส�ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

5)  มีอ�ำนำจอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงินตำมงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ได้แก่ กำรเบิกจ่ำยต่อครั้งวงเงินไม่เกิน 
300,000 บำท กำรเบิกเงินทดรองจ่ำยต่อครั้งวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท กำรเล้ียงรับรองและให้ของขวัญตำมงบประมำณ 
ต่อเดอืนวงเงนิไม่เกิน 200,000 บำท และกำรอนมุตัใิบเสนอรำคำวงเงนิเกินกว่ำ 50 ล้ำนบำท  กำรอนมุตัใิบสัง่ขำยวงเงินเกินกว่ำ 
50 ล้ำนบำท ส�ำหรบักรรมกำรผูจ้ดักำร หำกกำรท�ำรำยกำรมมีลูค่ำเกินกว่ำอ�ำนำจอนมุตัขิองกรรมกำรผูจ้ดักำร จะต้องได้รบัอนมุตัิ
จำกประธำนเจ้ำหน่ำที่บริหำร

6)  มีอ�ำนำจอนุมัติกำรตัดหนี้สูญไม่เกิน 500,000 บำท ส�ำหรับกรรมกำรผู้จัดกำร และ ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท ส�ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร

7)  พัฒนำองค์กรและบุคลำกรให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง

8)  เป็นผู้รับมอบอ�ำนำจของบริษัทในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อก�ำหนด 
ค�ำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

9)  ดูแลและรักษำภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

10)  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ

ทัง้นี ้อ�ำนำจประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและ/หรอืกรรมกำรผูจ้ดักำร ตลอดจนกำรมอบอ�ำนำจแก่บคุคลอืน่ท่ีประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและ/
หรือกรรมกำรผู้จัดกำรเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�ำนำจหรือกำรมอบอ�ำนำจในกำรอนุมัติรำยกำรใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอำจมีควำม
ขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรท่ีไม่อยู่ภำยใต้
กำรด�ำเนินธุรกิจปกติท่ัวไปของบริษัท ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เพื่อพิจำรณำและอนุมัติตำมที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

67

and our people build our businessand our people build our business



การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ำท่ีสรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร และ กรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือ กรรมกำรผู้จัดกำรว่ำงลง หรือทดแทน
กรรมกำรที่ต้องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ โดยจะพิจำรณำให้ควำมส�ำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบกำรณ์ที่มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรประกอบ
ธุรกจิของบรษิทั ทัง้ธุรกิจในปัจจบุนัและธุรกิจใหม่ทีบ่รษิทัจะด�ำเนนิกำรในอนำคต ซึง่กำรสรรหำกรรมกำรใหม่น้ัน ส่วนหนึง่จะอ้ำงองิรำยชือ่
กรรมกำรทีม่คุีณสมบตัจิำกท�ำเนียบกรรมกำร (Director pool) ซึง่จดัท�ำโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) หรอืหน่วยงำน
อื่นท่ีเก่ียวข้อง หรือจำกบริษัทที่ปรึกษำ (แล้วแต่กรณี) รวมถึงกำรจัดท�ำ Board Skill Matrix เพ่ือก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรท่ีต้องกำร
สรรหำ หรือคุณสมบัติของกรรมกำรที่ยังขำดอยู่ และเพื่อให้เกิดควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ซึ่งไม่ได้จ�ำกัดในเรื่องเพศ 
อำยุ และ ประวัติกำรศึกษำ โดยจะพิจำรณำจำกคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎของ 
คณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ กฎของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ขีอง
บริษัท

2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำง ๆ ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่ำให้แก่บริษัท

3) มีคุณลักษณะท่ีสนับสนุนและส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วย
ควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่ 

นอกจำกนี ้บรษิทัยังเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้สำมำรถน�ำเสนอรำยชือ่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนได้พิจำรณำคณุสมบตัขิองผูท้ีไ่ด้รบักำรเสนอชือ่ให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัได้ก�ำหนดไว้ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งตำมขั้นตอนต่อไป

ในกำรแต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จัดกำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำสรรหำผู้ที่
มคีณุสมบตัติำมหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวข้ำงต้น เพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรพิจำรณำอนมุตัด้ิวยเสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรทีม่ำ
ประชมุ ส�ำหรบักำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นไปตำมวิธีกำรทีร่ะบไุว้ในข้อบงัคับของบรษิทั โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะ
พิจำรณำสรรหำตำมกระบวนกำรข้ำงต้น และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ ก่อนท่ีจะน�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้ง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. คณะกรรมกำรของบรษิทัมจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ซึง่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเป็นผูแ้ต่งต้ัง และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีท่ีเลอืกตัง้บคุคล
หลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำร เท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 

3. ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต�ำแหน่งอย่ำงน้อยจ�ำนวนหน่ึงในสำมโดยอตัรำ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำร
จะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก 
และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำน
ที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรผู้ออกจำกต�ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท

  กรรมกำรซึ่งลำออกตำมวรรคหน่ึง จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ�ำกัดทรำบด้วยก็ได้
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5. ในกรณทีีต่�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุืน่นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกบคุคลซึง่มคุีณสมบติั และ
ไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยพระรำชบญัญัตบิรษิทัมหำชนจ�ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์
เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำ
เป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน

 มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

6. ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อำจลงมตใิห้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมใน
สีข่องจ�ำนวนผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน และมหุ้ีนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึง่ของจ�ำนวนหุ้นท่ีถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบรษิทัจดัให้มจี�ำนวนกรรมกำรทีเ่หมำะสมกับขนำดของกิจกำร โดยปัจจบุนัมกีรรมกำรจ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมกำร
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร 4 คน กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 3 คน ในจ�ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ โดยบริษัทมีกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 3 คน

 • กรรมการอิสระ

  บริษัทก�ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด
ของบริษัท

  คณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรอสิระ เข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทั
มีนโยบำยแต่งตั้งกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ และมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน 

  หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกกรรมกำรอสิระองิตำมหลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืกกรรมกำรบรษิทั โดยคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมำท�ำหน้ำท่ีเป็น
กรรมกำรอสิระ พิจำรณำจำกคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติบรษิทัมหำชนจ�ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง โดยกรรมกำรอสิระจะมคีณุวุฒกิำรศกึษำ ควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน และควำมเหมำะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพ่ือน�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำ
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัต่อไป ท้ังนี ้หำกมกีรรมกำรอสิระคนหน่ึงคนใดพ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบรษิทัอำจ
แต่งตัง้กรรมกำรอสิระท่ีมคีณุสมบตัติำมทีก่�ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอสิระทีเ่ข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ใน
ต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน

  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ซึ่งเข้มกว่ำหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท   ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืของผูม้อี�ำนำจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้น 
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ

3.  ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  
รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ 
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท  
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ท่ีมนียั ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ
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6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับ 
ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ

7.  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8.   ไม่ประกอบกิจกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกันและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นัียกับกิจกำรของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่นียั 
ในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 
1.0 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัย
กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

  ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติควำมเป็นอิสระของตนเอง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับกำร
รำยงำนข้อมูลประวัติกรรมกำร ณ สิ้นปี ส�ำหรับจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท 

 • กรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมกำรบรษิทั หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพ่ือท�ำหน้ำทีใ่นกำร
เป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมกำรตรวจสอบแต่ละรำยต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมกำรที่ได้
รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ให้ตดัสนิใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน เฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยท่ีก�ำหนดว่ำด้วยคุณสมบติัและขอบเขตกำรด�ำเนนิงำน 
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

  ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินท่ีเพียง
พอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน รวมถึงกำรท�ำหน้ำที่อื่นในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบได้

 • ผู้บริหาร

  บริษัทมีนโยบำยที่จะสรรหำผู้บริหำรโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ โดย
ด�ำเนินกำรคัดเลือกตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกบคุคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร และ 
กรรมกำรผู้จัดกำร โดยกำรแต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จัดกำรต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จัดกำรได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
ในธุรกิจของบรษิทั เข้ำเป็นพนกังำนในระดบัต่ำง ๆ ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้หวัหน้ำหรอืผูร้บัผดิชอบเก่ียวกับงำนด้ำนกำรตรวจสอบและควบคมุ
ภำยใน จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  • กรรมการ

  ในปี 2562 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร ดังนี้ 

รายชื่อ ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน	ประจ�าปี	2562 1,632,000

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนำ 396,000

2. นำยกิตติ ชีวะเกตุ* 60,000

3. นำยชัชพล ประสพโชค* 60,000

4. นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส* 60,000

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์ 396,000

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 330,000

7. นำงสำวจีระพันธ์ จินดำ 330,000

โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประจ�าปี	2561 1,500,000

รวม 3,132,000

 หมำยเหตุ : * เป็นค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำรเพียงอย่ำงเดียว โดยกรรมกำรบริหำรได้รับ 
    ค่ำตอบแทนในอัตรำเดือนละ 5,000 บำทเท่ำนั้น และไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของบริษัท 

  ทั้งนี้ ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันท่ี 9 เมษำยน 2562 มีมติอนุมัติกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรรำย
เดือนประจ�ำปี 2562 เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บำท (ไม่รวมโบนัสกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร) โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน	(บาท/คน/เดือน)

2562

1)    ประธำนกรรมกำร 
2)    กรรมกำร                                  
3)    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                                                   
4)    กรรมกำรตรวจสอบ
5)    กรรมกำรบริหำร
•   โบนัสกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

33,000
16,500
16,500
11,000
5,000

โบนัสกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรปี 2562 จะน�ำเสนอต่อที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เพื่อพิจำรณำ โดยจะ
อ้ำงอิงจำกควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและผล
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทในปี 2562

  เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
• คณะกรรมกำรท่ีมสีทิธิได้รบัค่ำตอบแทน ได้แก่ คณะกรรมกำรของบรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เท่ำนั้น

• กรรมกำรของบรษิทัแต่ละคนสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรเฉพำะเรือ่งในชดุต่ำง ๆ ได้ด้วย และสำมำรถ
ได้รับเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรของแต่ละต�ำแหน่งตำมที่ก�ำหนด 
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• กรรมกำรของบริษัทจะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินในอัตรำเดือนละ 16,500 บำท และกรรมกำรบริหำรจะได้รับค่ำตอบแทน
เป็นเงินในอัตรำเดือนละ 5,000 บำท อย่ำงไรก็ดี หำกกรรมกำรบริหำรด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องชุดอื่น ๆ ด้วย กรรมกำรบริหำรท่ำนดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัท 
และ/หรือไม่มสีทิธริับค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรเฉพำะเรือ่งในชดุอื่น ๆ ด้วย แต่จะได้รบัค่ำตอบแทนเฉพำะในส่วนของ
ต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำรเท่ำนั้น 

• คณะกรรมกำรของบริษัทและคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล 
เบีย้ประชมุ บ�ำเหนจ็ โบนัส หรอื ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ๆ ตำมข้อบงัคับหรอืตำมท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุ้นจะพิจำรณำ 
ซึง่อำจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแน่นอนหรอืวำงเป็นหลกัเกณฑ์และจะก�ำหนดไว้เป็นครำว ๆ ไป หรอืจะให้มผีลตลอดไปจนกว่ำจะ
มกีำรเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจำกน้ันให้ได้รบัเบีย้เล้ียงและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบยีบของบรษิทั โดยจะต้องไม่กระทบ
กระเทือนสิทธิของพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ในอันที่จะได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผลประโยชน์ในฐำนะท่ีเป็นพนกังำน หรอืลูกจ้ำงของบรษิทั นอกจำกน้ีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดังกล่ำวน้ันจะต้องไม่ขดัหรอืแย้ง
กับกำรด�ำรงคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จะก�ำหนด 

• กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัทกุคนมสีทิธิท่ีจะได้รบัโบนัส ในกรณีท่ีบรษิทัเห็นสมควรบรษิทัอำจจะพิจำรณำกำรจ่ำย
โบนัสนีใ้ห้กับกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรทกุคน ท้ังน้ีให้คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพิ้จำรณำว่ำเห็นควรจะให้มกีำรจ่ำยโบนัสให้
กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรเมือ่ใด รวมทัง้ให้พิจำรณำรำยละเอยีดกำรจ่ำยโบนัส อำทิเช่น กำรจ่ำยโบนัสให้จ่ำยให้กรรมกำรที่
ไม่เป็นผูบ้รหิำรทกุคนท่ียังคงด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ กรณีทีก่รรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรคนใดเพ่ิงเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งและยังไม่ครบปี 
กำรจ่ำยโบนัสอำจจะจ่ำยตำมสัดส่วนของระยะเวลำของกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรคนนั้น

  • ผู้บริหาร 

  ในปี 2562 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้บริหำร ดังนี้

ค่าตอบแทน

2561 2562

จ�านวนราย
ค่าตอบแทน
	(ล้านบาท)

จ�านวนราย
ค่าตอบแทน
	(ล้านบาท)

1.  เงินเดือนโบนัส และค่ำตอบแทนอื่น ๆ  
ได้แก่ ค่ำนำยหน้ำ ค่ำพำหนะ  
เงินสมทบประกันสังคม 

5 22.04 5 27.41

2. เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 5 0.73 5 0.79

รวม 5 22.77 5 28.20

 ข.  ค่าตอบแทนอื่น

 คณะกรรมกำรบริษัทได้รับค่ำตอบแทนอื่น ได้แก่

ประเภท เบี้ยประกัน/ปี วงเงินคุ้มครอง

ประกันสุขภำพ 24,362 OPD 2,000 / วัน

ประกันชีวิต 2,080 800,000

ประกันอุบัติเหตุ 1,008 800,000
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การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักดีและให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท�ำให้
เกิดควำมเชื่อมั่นกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีควำมเติบโตอย่ำงย่ังยืน ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณและเป็นไป
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อยกระดับกำรด�ำเนินกำรที่มีอยู่แล้ว ให้มีควำมเป็นระบบ
มำตรฐำนทีช่ดัเจน และกระจำยกำรปฏิบตัไิปสูพ่นักงำนของบรษิทัทุกระดบัชัน้ อนัเป็นกำรเสรมิสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำร
อย่ำงแท้จริง โดยมีนโยบำยหรือกำรด�ำเนินกำรที่รักษำสิทธิขั้นพื้นฐำนที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่ำงเป็นธรรมตำมที่กฎหมำยก�ำหนดหรือมำกกว่ำ
นั้น เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยำวและอย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบำยกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบเพ่ือให้ทุกคนตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัท

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย (IOD) ได้มีกำรปรับแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรส�ำรวจต้ังแต่ปี 2557 ซึ่งมีกำรเปล่ียนแปลงกำร
ประเมินในแต่ละหมวดเพ่ือให้สอดคล้องกับมำตรฐำน ASEAN CG Scorecard โดยปี 2562 บริษัทได้รับผลประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94 (ระดับ “ดีเลิศ”) เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 และสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 82 โดย
สรุปสำระส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
บรษิทัตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัในสทิธิพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ของผูถื้อหุ้น ท้ังในฐำนะของนักลงทุนในหลกัทรพัย์และในฐำนะเจ้ำของบรษิทั 

เช่น สิทธิในกำรได้รับใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท สิทธิในกำรซื้อ ขำย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรที่จะได้รับส่วนแบ่งผล
ก�ำไรจำกบรษิทั สทิธิในกำรได้รบัข้อมลูของบรษิทัอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำง ๆ ในกำรประชมุผู้ถอืหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น สทิธิในกำร
ร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�ำคญัของบรษิทั เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกำรอนุมตัธุิรกรรม
ที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น 
และยงัสนับสนนุให้กรรมกำรบรษิทัทกุคน ผูบ้รหิำร รวมท้ังผูส้อบบญัชเีข้ำร่วมประชมุผูถื้อหุ้นอย่ำงพร้อมเพรยีงกัน นอกจำกน้ีบรษิทัได้อ�ำนวย
ควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถำบันเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้
รวบรวมหนังสือมอบฉันทะและประเด็นวำระกำรประชุมหำกมีกำรเสนอวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดกำร
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ�ำปี 2562 ในวนัที ่9 เมษำยน 2562 ณ ห้องประชมุชัน้ 25 อำคำร ทีพี แอนด์ ที ซึง่ผู้ถือหุ้นรวมถงึนักลงทุนสถำบนั
สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชมุได้อย่ำงสะดวกและไม่ได้จดักำรประชมุในวันหยุดรำชกำรและวนัหยุดนกัขัตฤกษ์ โดยบรษิทัได้มกีำรปฏิบตัทิีเ่ป็น
ไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี้

 • การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

  ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ท่ี 2/2562 เมือ่วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2562 ได้มมีตใิห้จดักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ�ำปี 2562 
ในวันที่ 9 เมษำยน 2562 โดยบริษัทได้เปิดเผยมติกำรประชุม วันประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม และแจ้งข่ำวผ่ำนระบบ Elcid  
ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในวันเดยีวกัน คอื วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2562 เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ทรำบล่วงหน้ำ ก่อนกำรจดัส่งหนงัสอื
เชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ำมำกกว่ำ 7 วันก่อนวันประชมุผูถื้อหุน้ และได้ท�ำกำรประกำศลงในหนังสอืพิมพ์รำยวันติดต่อกนั 3 วัน คือ วันท่ี 26 - 28 มนีำคม 
2562 เพ่ือบอกกล่ำวเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือให้เพียงพอส�ำหรบักำรเตรยีมตวัก่อนมำเข้ำร่วมประชมุ นอกจำกนี ้บรษิทั
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบที่มีรำยละเอียดครบถ้วน รวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบทุกวำระ 
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันท่ี 4 มีนำคม 2562 ซึ่งไม่น้อยกว่ำ 30 วันล่วงหน้ำก่อนวันประชุม และ 
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทรำบกำรเปิดเผยดังกล่ำวผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 • การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

  กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้นประจ�ำปี 2562 มกีรรมกำรเข้ำร่วมประชมุครบทัง้ 7 ท่ำน รวมถึง ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษำกฎหมำยของ
บรษิทั ก่อนเริม่กำรประชมุประธำนท่ีประชมุได้แนะน�ำกรรมกำร ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทัให้ท่ีประชมุรบัทรำบ และ
ได้มอบหมำยให้ท่ีปรึกษำกฎหมำยแจ้งวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทรำบ รวมทั้งได้แจ้งวิธีกำรลงคะแนนเสียงส�ำหรับ
วำระเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระซึง่จะลงคะแนนเสยีงเป็นรำยบคุคล และได้เชญิให้ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ
ที่เข้ำประชุมร่วมตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุมด้วย โดยในปี 2562 บริษัทได้มีกำรขออำสำสมัครในกำรนับคะแนนเสียง 
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ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะรบัเป็นอำสำสมคัร จงึมอบหมำยให้ นำยสมยศ สธีุรพรชยั ท่ีปรกึษำกฎหมำย และนำงสำวสมจนิตนำ 
พลหิรัญรัตน์ ผู้แทนผู้สอบบัญชีเข้ำร่วมตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุมครั้งนี้

  กำรด�ำเนนิกำรประชมุผูถื้อหุ้นเป็นไปตำมล�ำดบัวำระในหนังสอืเชญิประชมุ โดยไม่มกีำรเพ่ิมเตมิวำระอืน่ ๆ ทีไ่ม่ได้ระบใุนหนงัสอื
เชิญประชุม โดยมีกำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระและเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ตัง้ข้อซกัถำม และให้เวลำในกำรพิจำรณำแต่ละวำระอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ซึง่ประธำนและผูบ้รหิำรจะตอบข้อซกัถำมอย่ำงชดัเจน 
ตรงประเดน็ และให้ควำมส�ำคญักับทุกค�ำถำม ก่อนทีจ่ะให้ท่ีประชมุออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระ ส�ำหรบัวำระ ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ได้มีกำรน�ำเสนอนโยบำยค่ำตอบแทนและวิธีกำรในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ในกำรออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกกรรมกำรท่ีเห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสม โดยให้ผู้ถือหุ้น 
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส�ำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำรเพื่อเก็บเป็นหลักฐำน 

  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง บรษิทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอสิระหรอืบคุคลใด ๆ  
เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมด้วยตนเองจ�ำนวน 71 รำย จ�ำนวนหุ้นรวม 464,989,829 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งได้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 52 รำย จ�ำนวนหุ้นรวม 35,815,387 หุ้น รวมผู้เข้ำร่วมประชุมท้ังหมดเป็นจ�ำนวน 123 รำย 
รวมจ�ำนวนหุน้ทัง้สิน้ 500,805,216 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 75.0152 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด 667,605,301 หุ้น ซึง่ครบเป็น
องค์ประชุมตำมกฎหมำยและตำมข้อบังคับของบริษัท 

  • หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

  ในกำรประชมุทกุครัง้จะมกีำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ ประเดน็ซกัถำม และข้อคดิเห็นทีส่�ำคญัไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน รวมถึง 
ผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ แยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยเผยแพร่มติที่ประชุมผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในวันท�ำกำรถัดจำก 
วันท่ีประชุม คือ วันที่ 10 เมษำยน 2562 และได้ส่งรำยงำนกำรประชุมให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และนำยทะเบยีนบรษิทัมหำชน กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ในวนัที ่23 เมษำยน 
2562 ซึง่อยู่ภำยในกรอบเวลำท่ีก�ำหนด 14 วัน รวมท้ังได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชมุท้ังภำษำไทยและภำษำองักฤษ วดีีทัศน์แสดงภำพ 
และเสียงของกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อำยุ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ โดยมีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

 • การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  บริษัทมีนโยบำยที่จะสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรำยทุกกลุ่ม โดยเฉพำะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งถือหุ้นท่ำนเดียวหรือหลำยท่ำนรวมกันไม่น้อยกว่ำ 200,000 หุ้น ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน สำมำรถเสนอ
ระเบยีบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้นและชือ่บคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมำะสมเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
พร้อมข้อมลูรำยละเอยีดเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ และ/หรอื คณุสมบตั ิและกำรให้ควำมยินยอมของผูไ้ด้รบักำรเสนอชือ่ โดยบรษิทัจะ
กลั่นกรองระเบียบวำระที่จะเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและก�ำหนดในระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป

  ในวันที่ 17 กันยำยน 2561 จึงได้ประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่ำนเว็บไซต์ของ
บริษัท ภำยใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในกำรเผยแพร่ข่ำว กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเสนอ
ชื่อกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเสนอวำระกำรประชุมและรำยชื่อกรรมกำร ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอ
วำระกำรประชุมและชื่อกรรมกำรมำยังบริษัทได้ต้ังแต่วันที่ 17 กันยำยน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ก่อนที่จะมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำเพ่ือคัดเลอืกกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบรอบต้องออกตำมวำระ 1 ใน 3 และทีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำบรรจวุำระกำรประชมุ ท้ังน้ี ไม่มผีูถื้อหุ้นส่งข้อมลูมำยังบรษิทัเพ่ือพิจำรณำแต่อย่ำงใด ซึง่เลขำนุกำรบรษิทั
ได้รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบแล้ว

 • การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

  บรษิทัได้จดัประชมุผูถ้อืหุ้นท่ีส�ำนกังำนใหญ่ของบรษิทั เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรเดินทำง โดยรถประจ�ำทำงหรอืรถยนต์
ส่วนบุคคลซึ่งมีที่จอดรถไว้ให้อย่ำงเพียงพอ และจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยดูแลต้อนรับให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและ 
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ผู้รับมอบฉันทะท่ีมำประชุม โดยเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลำประชุม 2 ชั่วโมง กำรขยำยระยะเวลำรับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลำก่อน
กำรพิจำรณำวำระกำรประชุมสุดท้ำย กำรใช้ระบบบำร์โค้ด (Barcode) ในกำรลงทะเบียนเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นย�ำ 
และนอกจำกนี้ยังมีกำรจัดเตรียมอำกรแสตมป์ในกรณีผู้ถือหุ้นมีกำรรับมอบฉันทะมำ โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย

  ในกำรด�ำเนินกำรประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกำสแก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย โดยก่อนเริ่มกำรประชุม ประธำนที่
ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย จะชี้แจงกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวำระและ
ยังเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถำมในแต่ละวำระโดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 
โดยประธำนที่ประชุมจะด�ำเนินกำรประชุมตำมล�ำดับวำระกำรประชุม รวมท้ังมีนโยบำยท่ีจะไม่เพ่ิมวำระกำรประชุมในท่ีประชุมโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมก่อนกำรตัดสินใจ

 • การใช้ข้อมูลภายในและการเข้าทำารายการระหว่างกัน

  บริษัทก�ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในอย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันกำรหำประโยชน์จำกข้อมูลภำยในให้แก่ตนเอง หรือ ผู้อื่นในทำง
มิชอบ (Abusive self-dealing) เพ่ือให้เกิดควำมยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรำย โดยบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงใน
กำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในของบริษัท และแนวทำงป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในแสวงหำประโยชน์ส่วนตนเป็นค�ำสั่งท่ีเป็นลำยลักษณ์
อกัษร รวมทัง้ก�ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนจะต้องไม่ท�ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยใช้ควำมลบั และ/หรอืข้อมลู
ภำยใน และ/หรอืเข้ำท�ำนิตกิรรมอืน่ใดโดยใช้ควำมลบั และ/หรอืข้อมลูภำยในของบรษิทั อนัก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อบรษิทัไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม นอกจำกนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่อยู่ในหน่วยงำนที่ได้รับข้อมูลภำยในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดัง
กล่ำวก่อนเปิดเผยสูส่ำธำรณชน และห้ำมบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลูภำยในท�ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยตนเอง คูส่มรส บตุร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรซื้อขำยโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม (เช่น Nominee ผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล) ภำยใน 1 เดือน ก่อน
มีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี และหลังกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงน้อย 3 วัน

  บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกับหน้ำท่ีท่ีต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทก�ำหนดโทษ
ตำมพระรำชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในกรณี
ทีก่รรมกำรหรอืผูบ้รหิำรมกีำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทั จะต้องแจ้งเลขำนกุำรบรษิทัล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันก่อนท�ำกำรซือ้ขำยหลกั
ทรพัย์ และต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์ในบรษิทัของตนเอง คู่สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิำวะตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันท�ำกำรให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ทรำบ
เพ่ือเผยแพร่ต่อสำธำรณะ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพ่ือทรำบ โดยในปี 2562 มกีำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์ของ
กรรมกำรและผู้บริหำร สรุปได้ดังนี้

ล�าดบั รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น

1	ม.ค.	2562 31	ธ.ค.	2562 เพิ่ม	(ลด)

1. รศ.ดร.ไพบูลย์	เสรีวิวัฒนา ประธำนกรรมกำร - - -

คู่สมรส 1,620,505 1,620,505 -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

2. นายกิตติ	ชีวะเกตุ กรรมกำร/ผู้บริหำร 322,871,363 323,267,663 396,300

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

3. นายชัชพล	ประสพโชค กรรมกำร/ผู้บริหำร 4,455,542 4,545,642 90,100

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

4. นางสาวนิลรัตน์	จารุมโนภาส กรรมกำร/ผู้บริหำร 30,393,901 30,514,601 120,700

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

5. รศ.ดร.เอกชัย	นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมกำรอิสระ - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์	พันธุบรรยงก์ กรรมกำรอิสระ - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -
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ล�าดบั รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น

1	ม.ค.	2562 31	ธ.ค.	2562 เพิ่ม	(ลด)

7. นางสาวจีระพันธ์	จินดา กรรมกำรอิสระ - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

8. นางสาวปรียาพร	ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้บริหำร 92,201 92,201 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

9. นายชัชยศ	ชุณห์วิจิตรา ผู้บริหำร - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

  ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดโทษทำงวินัยส�ำหรับผู้แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ หรือน�ำไปเปิดเผยจน
อำจท�ำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือนเป็นหนังสือ กำร
ภำคทัณฑ์ตลอดจนกำรเลิกจ้ำง พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

  นอกจำกนี้ บริษัทได้ยึดหลักกำรในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรจัดกำรเรื่อง
กำรมีส่วนได้เสียอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยเฉพำะในกำรพิจำรณำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
มีส่วนเก่ียวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่ำว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องน้ันจะต้องรำยงำนให้บริษัททรำบโดยทันที และไม่ร่วมพิจำรณำ
หรือออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ รวมท้ังได้ก�ำหนดแนวทำงเพ่ือมิให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง เข้ำร่วม
กระบวนกำรตัดสินใจในกำรพิจำรณำธุรกรรมดังกล่ำว โดยในกำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสีย
ในเรือ่งใดไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ทัง้นี ้บรษิทัจะพิจำรณำถึงประเภทของรำยกำรระหว่ำงกันหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกัน 
มลูค่ำของรำยกำร โดยอ้ำงองิจำกหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุนได้ก�ำหนดไว้ตำมประกำศท่ี ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑ์
ในกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และจะด�ำเนินกำรเปิดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขออนุมัติคณะกรรมกำรบริษัทหรือขอ
อนุมตัผิูถื้อหุ้นแล้วแต่กรณอีย่ำงเคร่งครดั โดยเปิดเผยรำยละเอยีดของรำยกำรระหว่ำงกันหรอืรำยกำรเก่ียวโยงกันไว้ในรำยงำนประจ�ำ
ปีหมวด “บคุคลทีม่ผีลประโยชน์ร่วมและรำยกำรระหว่ำงกัน” ซึง่รำยกำรระหว่ำงกันได้กระท�ำอย่ำงยุตธิรรม ตำมรำคำตลำดและเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุถึงควำมจ�ำเป็นและเหตุผลด้วย 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหำรและ

พนักงำนของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก เช่น เจ้ำหนี้ ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง ภำครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนัก
ดีว่ำกำรสนับสนุนและข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนและกำรพัฒนำธุรกิจของบริษัท ดังน้ัน 
บริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำวได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี นอกจำกน้ี ใน
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยตำมนโยบำยและแนวทำงดังต่อไปนี้ 

 ผู้ถือหุ้น 

  ปฏิบตัต่ิอผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกัน รกัษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ และไม่กระท�ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมดิหรอืลดิรอนสทิธิของ
ผูถื้อหุ้น ตลอดจนมุง่มัน่ทีจ่ะสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุให้กับผูถื้อหุน้ โดยค�ำนึงถึงกำรเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่ำงย่ังยืน เพ่ือสร้ำงมลูค่ำ
เพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 พนักงาน

• ด้ำนกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ท้ังในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน สวัสดิกำร เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 
กำรประกันชีวิต ประกันสุขภำพและอุบัติเหตุ สวัสดิกำรเงินกู้ สวัสดิกำรทุนกำรศึกษำบุตรและกำรพัฒนำศักยภำพ โดยถือว่ำ
พนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ และเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรผลักดันองค์กรให้ประสบควำมส�ำเร็จ 

• ด้ำนกำรพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและกำรจดัสรรสวัสดกิำรให้แก่พนกังำนเป็นประจ�ำทกุปี โดยอ้ำงองิจำกผลกำรด�ำเนนิงำน
ของบรษิทัและอ้ำงองิจำกผลตอบแทนในกลุม่อตุสำหกรรมเดยีวกัน เพ่ือก�ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรท่ีเป็นธรรมและเป็นไป
ในทิศทำงเดยีวกนัท้ังบรษิทัและบรษิทัในเครอืท้ังในระยะสัน้และระยะยำว เพ่ือทบทวนอตัรำผลตอบแทนให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม 
สำมำรถแข่งขันกับอุตสำหกรรมเดียวกันได้ โดยใช้ระบบ Pay for Performance ซึ่งพนักงำนทุกคนจะได้รับกำรประเมินผลงำน 
2 ส่วน คือ ผลกำรส�ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนวัดผลโดยใช้ KPI และศักยภำพของพนักงำนประเมินด้วย Competency นอกจำกนี ้
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บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงำนเติบโตตำม Career Path มีโอกำสโอนย้ำยหรือแต่งตั้งมอบหมำยให้ได้รับผิดชอบงำนด้ำนอื่น ๆ ที่
บริษัทได้ขยำยกำรด�ำเนินธุรกิจตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยเปิดรับพนักงำนภำยในก่อนเมื่อมีต�ำแหน่งงำนว่ำง อีกทั้งบริษัทจัด
ให้มีสวัสดิกำรในระดับที่สูงกว่ำกฎหมำยก�ำหนดไว้ มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล เป็นต้น 

• ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงวัฒนธรรม และบรรยำกำศกำรท�ำงำน ส่งเสริมกำรท�ำงำนเป็นทีม 
ส่งเสรมิกำรพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำน ให้มคีวำมก้ำวหน้ำ มคีวำมมัน่คงในอำชพี พร้อมให้ควำมมัน่ใจในคณุภำพ
ชวีติ ควำมส�ำคญักับกำรรกัษำสขุภำพ และควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน รวมทัง้รกัษำสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน และพร้อมรบัฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำคกัน

• ด้ำนกำรจัดกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ ให้กับพนักงำนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนในกำรท�ำกิจกรรมร่วมกันในหมู่พนักงำน รวมถึง 
จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงำนของบริษัทและบริษัทในเครือเป็นประจ�ำทุกปี 
ซึ่งครอบครัวของพนักงำนสำมำรถใช้สิทธิพิเศษเท่ำกับสิทธิของพนักงำนในกำรตรวจสุขภำพที่โรงพยำบำลอีกด้วย

 ลูกค้า

  มุง่มัน่สร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ใจให้กับลกูค้ำ เอำใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูค้ำ โดยลกูค้ำจะต้องได้รบัสนิค้ำ/บรกิำรทีดี่ 
มคีณุภำพ ควำมปลอดภยั ในระดบัรำคำท่ีเหมำะสม และเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีได้ก�ำหนดไว้ รวมท้ังปฏิบตัติำมเง่ือนไขและข้อตกลงที่
มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด มีกำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รักษำสัมพันธภำพที่ดีและยั่งยืนกับ
ลกูค้ำอย่ำงจรงิจงั และสม�ำ่เสมอ รวมถึงไม่น�ำข้อมลูของลกูค้ำมำใช้เพ่ือประโยชน์ของบรษิทัและผูท้ีเ่ก่ียวข้อง โดยในปี 2562 บรษิทัได้
รับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำร้อยละ 89.65 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี

 คู่ค้าและเจ้าหนี้

  ค�ำนงึถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ และมคีวำมซือ่สตัย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ รกัษำผลประโยชน์ร่วมกับคูค้่ำและ
เจ้ำหนี ้โดยกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยและกตกิำทีก่�ำหนดร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั และมจีรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ไม่เรยีก ไม่รบั หรอื
จ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทจะคัดเลือกคู่ค้ำมี
หลักกำรและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน อีกทั้งมีกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเป็นธรรม รวมถึงกำรช�ำระคืนตำมก�ำหนด
เวลำ กำรดแูลหลักทรัพย์ค�้ำประกนัและเงื่อนไขอื่น ๆ ตำมขอ้สัญญำอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ที่ดี โดยจะมีกำรรำยงำนคู่ค้ำและเจ้ำหนี้ล่วงหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันในสัญญำ และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำว

 • กำรคัดเลือกคู่ค้ำ โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ปฏบิตัติำมกฎหมำย มมีำตรฐำนจรยิธรรมของสงัคม และให้ควำมส�ำคญัและค�ำนึงถึงสทิธิมนุษยชน สงัคมและสิง่แวดล้อม

• มีสภำพกำรด�ำเนินธุรกิจที่ดี สถำนะกำรเงินท่ีมั่นคง มีสถำนประกอบกำรท่ีสำมำรถตรวจสอบได้และมีประวัติกำรด�ำเนิน
กิจกำรทีน่่ำเชือ่ถือ ไม่มปีระวัตต้ิองห้ำมท�ำกำรค้ำอนัเนือ่งมำจำกกำรกระท�ำทจุรติ หรอืประวัตลิะทิง้งำนหรอือยู่ในบญัชีรำย
ชื่อบริษัทต้องห้ำมของทำงรำชกำรและเอกชน

• มีผลงำนน่ำพอใจทั้งคุณภำพ รำคำ ก�ำหนดกำรส่งมอบและกำรบริกำร

• สำมำรถส่งมอบได้อย่ำงสม�่ำเสมอ และสำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงยืดหยุ่น

 คู่แข่ง

  ปฏิบตัต่ิอคูแ่ข่งทำงกำรค้ำสอดคล้องกับหลกัสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกับหลกัปฏิบตักิำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และยึดถือ
กติกำของกำรแข่งขันที่ดีอยำ่งเสมอภำคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทำงธุรกิจ ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วย
กำรกล่ำวหำ ให้ร้ำยป้ำยสี และโจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกมูลควำมจริง หรือมีกำรกระท�ำกำรใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อกำรแข่งขัน 

 ภาครัฐ

  ให้ควำมส�ำคญักับควำมโปร่งใส และค�ำนงึถึงควำมซือ่สตัย์สจุรติในกำรตดิต่อท�ำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำท่ี หรอืหน่วยงำนภำครฐั เพ่ือ
หลกีเลีย่งกำรด�ำเนนิกำร ท่ีอำจส่งผลต่อกำรกระท�ำทีไ่ม่เหมำะสม และขดัแย้งต่อหลกักำรบรหิำรจดักำรทีดี่ รวมทัง้ต่อต้ำนกำรให้สนิบน
ต่ำง ๆ ต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก หรือผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัท
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 สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

  บริษัทมีนโยบำยด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้ำนควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต และ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตระหนักถึงคุณภำพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมไปถึง
กำรปฏิบัติงำนและกำรตัดสินใจด�ำเนินกำรใด ๆ ของบริษัทจะต้องท�ำให้แน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์และกำรประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่ำง
ถูกต้องและสอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบหรือมำตรฐำน และข้อก�ำหนดต่ำง ๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชนและ
สังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตส�ำนึกและมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ง
แวดล้อมรอบข้ำง รวมทัง้ให้ควำมร่วมมอืในกิจกรรมต่ำง ๆ ทีบ่รษิทั ได้ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับชมุชนท่ีบรษิทัด�ำเนนิธุรกิจอยู่ตำมสมควร

  บรษิทัมคีวำมมุง่มัน่ท่ีจะด�ำเนนิโครงกำรต่ำง ๆ อกีหลำยโครงกำร เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในกำรมส่ีวนร่วมในกำรพัฒนำชมุชนและสงัคม 
ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภำยใต้กำรด�ำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมหรือผลกระทบที่อำจเกิด
ข้ึนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยเพ่ือกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงย่ังยืนต่อไปในอนำคต นอกจำกน้ี บริษัทได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยควำมรับ
ผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ควำมส�ำคัญในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐำนเพ่ือ
เคำรพต่อสทิธิและเสรภีำพด้วยกำรไม่เลอืกปฏิบตั ิไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำหรอืลขิสทิธ์ิ และต่อต้ำนกำรคอร์รปัชนัทุกประเภท 
และมีกำรก�ำหนดนโยบำยคุณภำพ ซึ่งมุ่งเน้นกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภำพ ส่งมอบสินค้ำถูกต้องและตรงเวลำ รวมถึงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน โดยให้พนักงำนถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทั้งนี้ รำย
ละเอยีดกำรด�ำเนนิงำนกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมปี 2562 ปรำกฏอยู่ใน “รำยงำนควำมย่ังยืน ประจ�ำปี 2562” 
(Sustainability Report 2019) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคำรพและปฎิบัติตำมกฎหมำยเก่ียวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ และมีนโยบำยห้ำมกำรด�ำเนินกำรที่มีลักษณะเป็นกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำทุกประเภท ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจและจรรยำบรรณพนักงำนเพ่ือให้พนักงำนรับทรำบและปฎิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด โดยมีแนวปฎิบัติดังนี้

• พนักงำนทุกคนจะต้องเคำรพสิทธิของเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ และต้องใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ภำยใต ้
ข้อก�ำหนดของกฎหมำย และของบริษัทฯ ด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง

• กำรน�ำผลงำนหรอืข้อมลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภำยนอกทีไ่ด้รบัมำหรอืทีจ่ะน�ำมำใช้ภำยในบรษิทัจะต้องตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ 
จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น 

• เมือ่พ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำน จะต้องส่งมอบทรพัย์สนิทำงปัญญำต่ำง ๆ ซึง่รวมไปถึงผลงำนคนืให้บรษิทั ไม่ว่ำจะเป็นข้อมลู
ที่เก็บไว้ในรูปแบบใด ๆ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ควำมส�ำคัญต่อหลักสิทธิมนุษยชน จึงได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อให้คณะกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกระดบั ต้องตระหนกัถึงควำมส�ำคญัและกำรเคำรพต่อสทิธิมนุษชนในทุกด้ำนของบคุคลทุกคน ตลอดจนสงัคมและ
ชุมชนของแต่ละพื้นที่ รวมถึง 

• กำรปฏิบัติต่อบุคคลตำมหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงเท่ำเทียมปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ

• กำรหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำที่เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน

• กำรสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

• กำรสื่อสำร เผยแพร่ ให้ควำมรู้ ท�ำควำมเข้ำใจ ก�ำหนดแนวทำง สอดส่องดูแล และให้กำรสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เก่ียวข้องใน 
กำรด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คณุค่ำทำงธุรกจิ ผูส่้งมอบสนิค้ำและบรกิำร ผูร้บัเหมำ ตลอดจนผูร่้วมธุรกิจ เพ่ือให้มส่ีวนร่วมในกำร
ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อบุคคลตำมหลักสิทธิมนุษยชน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยป้องกันกำรทุจริต เพื่อก�ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันและจัดกำรกำรทุจริตท่ีอำจจะเกิดข้ึนหรือ 
ได้เกิดข้ึนภำยในบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจำรณำด�ำเนินกำรโดยยึดหลักคุณธรรม เมตตำธรรม ควำมถูกต้อง และหลักกฎหมำยควบคู่กันไป 
นอกจำกนี้ บริษัทยังได้มีกำรประกำศใช้ “นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน” เพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ พนักงำนทุกระดับตระหนักถึง 
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ควำมส�ำคญัในกำรด�ำเนนิธุรกิจอย่ำงมคีณุธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และป้องกันกำรคอร์รปัชนักับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบรษิทัและ
บรษิทัในเครอื อกีทัง้บรษิทัได้มกีำรเปิดช่องทำงให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และนกัลงทนุสำมำรถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรยีน หรอืเบำะแสใด ๆ 
เกีย่วกับกำรท�ำผดิกฎหมำย (Whistle Blowing) ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงนิ ระบบควบคมุภำยในทีบ่กพร่อง หรอืกำรผดิจรรยำบรรณ 
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ผ่ำนช่องทำงดังนี้

•	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อีเมล : chairman_auditcom@uac.co.th
จดหมำย : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซ.วิภำวดีรังสิต 19 ถ.วิภำวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

•	เลขานุการบริษัท อีเมล : sajjaporn@uac.co.th 
โทรศัพท์ : 0 2936 1701 ต่อ 118

•	เว็บไซต์ Click ที่ Icon: ส่งอีเมลถึงประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยรำยละเอยีดผูแ้จ้งข้อร้องเรยีนหรอืเบำะแสจะถูกเก็บรกัษำเป็นควำมลบั เพ่ือคุม้ครองสทิธิของผูร้้องเรยีนหรอืแจ้งเบำะแส รวมถึงผู้
ให้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ โดยมมีำตรกำรคุม้ครองเพ่ือให้ผูร้้องเรยีนหรอืแจ้งเบำะแส รวมถึงผูใ้ห้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจ
สอบข้อเท็จจรงิมคีวำมมัน่ใจว่ำจะไม่ได้รบัผลกระทบจำกกำรร้องเรยีนหรอืแจ้งเบำะแสดงักล่ำว โดยบรษิทัได้มกีำรสือ่สำร “นโยบำยต่อต้ำน
คอร์รปัชนั” และ “นโยบำยกำรป้องกนักำรทจุรติ” ให้กับพนกังำนทุกคนในกำรปฐมนเิทศ และเผยแพร่ผ่ำนบอร์ดข่ำวสำรภำยในบรษิทั ข้อมลูส่วน
กลำง (Data Center) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิทั เพ่ือให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ พนักงำนทกุคนรบัทรำบและถือปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั 

	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	:	http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/anti_corruption_th.pdf

 นโยบายป้องกันการทุจริต	: http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/fraud_protection_policy.pdf

นอกจำกน้ี บรษิทัยังได้สมคัรเข้ำร่วมเป็นสมำชกิเครอืข่ำยหุน้ส่วนต่อต้ำนทุจรติเพ่ือประเทศไทย PACT Network (Partnership Against 
Corruption for Thailand) เพ่ือกำรต่อต้ำนทุจรติเพ่ือประเทศไทยร่วมกัน จดัโดยสถำบนัไทยพัฒน์ ซึง่ได้รบักำรสนบัสนนุจำกส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัท ได้มีกำรส่งตัวแทนเข้ำร่วมกิจกรรม “วันต่อต้ำนคอร์รัปชัน 2562” ภำย
ใต้แนวคดิ “รวมพลัง อำสำสูโ้กง” ทีอ่งค์กรตอ่ตำ้นคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภำคเีครอืขำ่ยทัง้ภำคประชำชนและภำครัฐได้รว่มกนัจัดขึน้
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยำยน 2562 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ (BITEC)

บริษัทได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยป้องกันกำรทุจริตและนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน
โดยจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ท�ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินควำมเสี่ยง รวมถึงกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร และมีกำรให้ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนื่อง โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะก�ำหนดแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีที่ได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส 
ทั้งนี้ หำกกำรสืบสวนข้อร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงจำกกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำมีหลักฐำนอันควรให้เชื่อว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท�ำที่อำจ
เข้ำข่ำยกำรทุจริตหรือคอร์รัปชัน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือแจ้งแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรปรับปรุง
และ/หรือแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร โดยในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่ได้รับกำรแจ้งเบำะแส ข้อ
ร้องเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกแต่อย่ำงใด ซึ่งได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท 
รับทรำบแล้ว ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมกำรบรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวำมถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใส ทัง้กำรรำยงำนข้อมลูทำงกำร

เงนิและข้อมลูทัว่ไป ตำมหลกัเกณฑ์ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนข้อมลูอืน่ ๆ ท่ีส�ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึง่ล้วนมผีลต่อกระบวนกำรตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสยีของบรษิทั โดยบรษิทัได้เผยแพร่ข้อมลูสำรสนเทศของบรษิทัต่อผูถื้อหุ้น นักลงทนุ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสือ่กำรเผยแพร่ข้อมลู
ต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันและน่ำเชื่อถือ

บรษิทัมนีโยบำยให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรรำยงำนกำรมส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยจดัท�ำแบบรำยงำนกำรมส่ีวนได้ส่วนเสยีของกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรเป็นประจ�ำทุกปี และทุกครัง้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลง (ถ้ำม)ี และให้เลขำนกุำรบรษิทัเป็นผูน้�ำเสนอรำยงำนดงักล่ำวต่อประธำนกรรมกำร
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ

ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูบรษิทั เนือ่งจำกกจิกรรมในเรือ่งดงักล่ำวยังมไีม่มำกนกั จงึได้มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร และ/หรอื กรรมกำร
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ผู้จัดกำร ท�ำหน้ำท่ีติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ถือหุ้น ผู้ส่ือข่ำว รวมท้ังนักวิเครำะห์ และหน่วยงำนอื่นท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ิมช่องทำงใน
กำรติดต่อสอบถำมข้อมูลเก่ียวกับบริษัทผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) หรือติดต่อท่ีเลขำนุกำรบริษัท หมำยเลขโทรศัพท ์
+66 2936 1701 ต่อ 118 อีเมล: sajjaporn@uac.co.th หรือ ir@uac.co.th

ในปี 2562 บริษัทมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทให้แก่นักวิเครำะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่ำว ในรูปแบบต่ำง ๆ ดังนี้

1.  กำรเข้ำร่วมกิจกรรม Opportunity Day ทีจ่ดัข้ึนโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรบัผลประกอบกำรไตรมำสท่ี 1 ของปี 2562  

2.  นำยกิตต ิชวีะเกตุ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และ นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรผูจ้ดักำร ได้ให้สมัภำษณ์รำยกำรโทรทศัน์และ
สื่อต่ำงๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจ ผลประกอบกำร และนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อำทิเช่น

• สมัภำษณ์ผ่ำนสือ่โทรทัศน์และวทิย ุได้แก่ ส�ำนักข่ำวทันหุน้ ส�ำนกัข่ำวอนิโฟเควส รำยกำร Money Daily และรำยกำร Money 
FM 97 

• วิทยำกรสัมมนำพิเศษ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ฐำนเศรษฐกิจ และชมรมวิทยำกำรพลังงำนรุ่นใหม่

• สัมภำษณ์ผ่ำนหนังสือพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์สยำมธุรกิจ

• สัมภำษณ์ผ่ำนกลุ่มนักข่ำวสำยพลังงำนและสำยข่ำวหุ้น 

3.  ประชำสมัพันธ์ข้อมลูและบทวิเครำะห์หลกัทรพัย์ UAC ท่ีออกในปี 2562 บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัในหัวข้อ “นักลงทุนสมัพันธ์”  กำรน�ำ
เสนอข้อมลูและวีดทัีศน์ในกิจกรรม Opportunity Day  และกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี 2562  รวมถึงเผยแพร่ Company 
Snapshot เป็นรำยไตรมำสไว้บนเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี งบกำรเงิน 
ดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ 
รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพียงพอในงบกำรเงิน ซึ่งในกำรนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทำนคุณภำพของรำยงำน
ทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและรำยงำนให้ 
คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

บริษัทว่ำจ้ำงบริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2562 ซึ่งบริษัทดังกล่ำว
เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2562 เน่ืองจำกปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้มีกำรขยำยธุรกิจและอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำม 
เป็นไปได้ของกำรลงทนุในประเทศกลุม่ CLMV โดยบรษิทัดงักล่ำวมคุีณสมบติัและประสบกำรณ์ครอบคลมุถึงกำรท�ำธุรกรรมในต่ำงประเทศ
เป็นอย่ำงด ีและไม่มคีวำมสมัพันธ์และไม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีกับบรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอื ผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับบคุคลดังกล่ำว 
มคีวำมเป็นอสิระและมคีณุสมบตัทิีเ่ป็นท่ียอมรบั และได้รบัควำมเหน็ชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
งบกำรเงินของบริษัทได้รับกำรรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชีมำโดยตลอด และบริษัทไม่มีประวัติกำรถูกส่ังให้แก้ไขงบกำรเงินโดย
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติกำรส่งรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำส และรำยปีล่ำช้ำ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 • โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยท้ังด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
เฉพำะด้ำนท่ีสำมำรถเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัท โดยไม่จ�ำกัด อำยุ เพศ ประวัติกำรศึกษำ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยบรษิทัมหำชน โดยเป็นผูม้บีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร รวมท้ังมบีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำกับดแูล 
ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ ตลอดจนด�ำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำม กฎหมำย 
ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภำยใต้จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมท้ังกำรก�ำกับดูแล
ให้กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงท่ีได้ก�ำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบำยในกำรก�ำหนดข้อจ�ำกัดในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร โดยก�ำหนดให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่ำ 5 บริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในกำรที่กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถ
อุทิศเวลำส�ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ กรรมกำรผู้จัดกำร
จะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีที่ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น เว้นแต่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทให้ไปด�ำรง
ต�ำแหน่งดังกล่ำว
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  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบรษิทัประกอบด้วยกรรมกำรอสิระมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ ซึง่จะท�ำให้เกิดกำรถ่วงดลุ 
ในกำรออกเสียงในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 คน บริษัทมีนโยบำย
ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้ไม่เกิน 3 วำระ วำระละ 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำต่อวำระกำร
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระได้หำกมีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

  ปัจจบุนัคณะกรรมกำรบรษิทัมจี�ำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมกำรบรษิทัท่ีไม่เป็นผู้บรหิำรจ�ำนวน 4 คน (โดย 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ) และกรรมกำรบริษัทท่ีมำจำกฝ่ำยบริหำรจ�ำนวน 3 คน คือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำทีด้่ำนกำรเงินและบญัช ีทัง้นี ้จ�ำนวนกรรมกำรอสิระของบรษิทัเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีส่�ำนกังำน 
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้ให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด

  ตำมข้อบงัคบัของบรษิทัก�ำหนดไว้ว่ำในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต�ำแหน่งอย่ำงน้อยจ�ำนวนหนึง่
ในสำมโดยอตัรำ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคยีงท่ีสดุกับส่วนหนึง่ในสำม กรรมกำร
ทีจ่ะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัสลำกว่ำผูใ้ดจะออกส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมกำร
ทีอ่ยู่ในต�ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต�ำแหน่ง อย่ำงไรกต็ำม กรรมกำรผูอ้อกจำกต�ำแหน่งไปนัน้อำจจะเลอืกเข้ำรบัต�ำแหน่งอกีก็ได้

  นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษิทัยังได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำร เพ่ือปฏิบตัหิน้ำท่ี
เฉพำะเรือ่งและเสนอเรือ่งให้คณะกรรมกำรบรษิทัพิจำรณำหรอืรบัทรำบ ซึง่คณะกรรมกำรชดุย่อยดงักล่ำวมสีทิธิหน้ำทีต่ำมท่ีได้ก�ำหนด
ไว้ในอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยท่ีจะท�ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและทบทวนผล 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นประจ�ำทุกปี

  คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยให้ประธำนกรรมกำรต้องไม่เป็นบคุคลเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจน
ในด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ�ำ ท้ังน้ี บริษัทได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่
ควำมรบัผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทักับผูบ้รหิำรอย่ำงชดัเจน และมกีำรถ่วงดลุอ�ำนำจกำรด�ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบรษิทั
ท�ำหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำรในระดับนโยบำย ขณะท่ีผู้บริหำรท�ำหน้ำท่ีบริหำรงำนของ
บริษัทในด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนด 

  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้ง นำงสำวสัจจำภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขำนุกำรบริษัทเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2555 เพ่ือให้
มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก�ำหนด เพ่ือท�ำหน้ำท่ีดูแลและให้ 
ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ปฏิบัติหน้ำที่ใน 
กำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรำยงำน 
กำรประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิทั ดแูลและประสำนงำนให้มกีำรปฏิบติัตำมมติของท่ีประชมุดงักล่ำว รวมทัง้
ท�ำหน้ำที่จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำรส�ำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำร รำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรเก็บรักษำรำยงำน
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมกำรและผู้บริหำร ตลอดจนมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอื่น ๆ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมกำรบรษิทัท�ำหน้ำทีพิ่จำรณำและให้ควำมเหน็ชอบในเรือ่งทีส่�ำคญัเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนของบรษิทั เช่น วสิยัทัศน์และ
ภำรกิจ กลยุทธ์ ควำมเสี่ยง แผนงำน และงบประมำณ รวมท้ังก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย และแผนที่ก�ำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยจะมีกำรทบทวนและพิจำรณำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย ทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ 
รวมถึงนโยบำยที่ส�ำคัญของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของลักษณะธุรกิจหรือสภำพเศรษฐกิจอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 
โดยในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท และเห็นว่ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ยังคงเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 1 – 4 ปี (ปี 2560 – 2563) ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทจะ
พิจำรณำทบทวนกลยุทธ์อย่ำงสม�ำ่เสมอ เพ่ือรองรบักำรเปลีย่นแปลงของนโยบำยภำครฐั ด้ำนเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

  คณะกรรมกำรบรษิทัยังได้ตดิตำม ดูแล ให้มกีำรน�ำกลยุทธ์ทีก่�ำหนดไปปฏิบตั ิโดยฝ่ำยบรหิำรจะต้องน�ำเสนอผลประกอบกำรโดย
เปรยีบเทยีบกับเป้ำหมำยทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัในทกุไตรมำส เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในกำรตดิตำมผลกำรด�ำเนนิ
งำนของฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกล้ชิดและเพื่อให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้
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 • การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

  คณะกรรมกำรบรษิทัได้พิจำรณำแบ่งอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดแูล และกำรบรหิำรงำน 
ประจ�ำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ กรรมกำรผู ้จัดกำร ถูกเลือกต้ังจำก 
คณะกรรมกำรบรษิทั ซ่ึงประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นบคุคลเดยีวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร เป็นผูน้�ำและมส่ีวนส�ำคัญในกำรตัดสนิใจ 
เรื่องนโยบำยของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ที่ได้พิจำรณำและก�ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกับ 
ฝ่ำยจัดกำร เป็นผู้น�ำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมใน 
กำรประชมุและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอสิระ ตลอดจนท�ำหน้ำทีป่ระธำนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทั ท้ังน้ี ประธำนกรรมกำรไม่ได้ร่วม 
บรหิำรงำนปกตปิระจ�ำวัน แต่ให้กำรสนับสนุนและค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจดักำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรอย่ำง
สม�่ำเสมอ ส�ำหรับรำยละเอียดอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทได้ระบุไว้ใน “โครงสร้ำงกำรจัดกำร” แล้ว

  ในขณะท่ีประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และ กรรมกำรผูจ้ดักำร จะรบัผดิชอบเก่ียวกับกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัภำยใต้กรอบอ�ำนำจท่ีได้รบั 
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำร 
ชุดย่อยต่ำง ๆ รวมถึงสำมำรถสั่งกำรหรือด�ำเนินกำรใด ๆ ที่จ�ำเป็นและสมควร เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
อีกทั้งมีอ�ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติกำรบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ำย ถอดถอน ตลอดจนก�ำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำน 
โดยจะต้องไม่ขัดแย้งกับอ�ำนำจที่ได้รับมอบหมำยหรือมติของคณะกรรมกำรบริษัท

 • นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

  บริษัทได้จัดให้มีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 1/2553  
เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2553 ได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว และได้อนุมัติกำรปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2557 ท้ังน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้ มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นผู้พิจำรณำทบทวนนโยบำยและติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ�ำ และน�ำเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบรษิทัเพ่ือทรำบ อกีทัง้บรษิทัมกีำรสือ่สำรให้ทกุคนในองค์กรได้เข้ำใจถึงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดใีห้ถูกต้องตรงกัน 
เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก�ำหนด 

  ส�ำหรับแนวทำงปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล

1. ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ะหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูไว้อย่ำง
ชัดเจน โดยท่ีประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธำนเจ้ำ
หน้ำท่ีบริหำร และประธำนกรรมกำรไม่ได้ร่วมบริหำรงำนประจ�ำวัน ซึ่ง
สำมำรถถ่วงดลุอ�ำนำจระหว่ำงกำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดแีละกำรบรหิำรได้

2. คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผู้บริหำรมำกกว่ำ
ร้อยละ 66

3. คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระ
มำกกว่ำร้อยละ 50

4. คณะกรรมกำรมกีำรก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวนปีในกำร
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

แม้ว่ำจะมกีำรก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอสิระไว้ไม่เกิน 
3 วำระหรือ 9 ปี แต่คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำต่อวำระกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งของกรรมกำรอสิระได้หำกมเีหตอุนัควรและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั
และผูถื้อหุน้ เน่ืองจำกคณะกรรมกำรบรษิทัเชือ่มัน่ว่ำกรรมกำรอสิระท่ีด�ำรง
ต�ำแหน่งเกนิ 9 ปี สำมำรถเข้ำใจลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจของบรษิทัได้เป็น
อย่ำงด ีแต่ยังคงมคีวำมเป็นอสิระในกำรพิจำรณำ ให้ควำมเหน็หรอืข้อเสนอ
แนะ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัได้ เน่ืองจำกบรษิทัได้ก�ำหนดคุณสมบติัของ
กรรมกำรอิสระที่เข้มกว่ำหลักเกณฑ์ของ กลต. และ ตลท.

 • จรรยาบรรณธุรกิจ

  คณะกรรมกำรบริษัทยึดมั่นกำรด�ำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม และได้ก�ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจและจรรยำบรรณพนักงำน 
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้น�ำมำใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนเป็นแนวทำงกำรปฏิบติั เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์
ในกำรท่ีจะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ค�ำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่ำน
กำรอบรมและกำรสือ่สำรภำยในองค์กรในรปูแบบต่ำง ๆ โดยจรรยำบรรณดงักล่ำวสะท้อนให้เหน็ถึงค่ำนยิม และแนวทำงปฏบิติังำนที่
พนกังำนทุกคนพึงปฏิบตัติน และปฏิบตังิำนตำมกรอบจรรยำบรรณทีก่�ำหนดไว้ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรเคำรพและปฏิบตัติำมกฎหมำย 
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรใช้ข้อมูลภำยในและกำรรักษำ ข้อมูลอันเป็นควำมลับ ระบบกำรควบคุม
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และกำรตรวจสอบภำยใน กำรรับและกำรให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทำงปัญญำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำร สิทธิและควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง กำรปฏิบัติต่อ พนักงำน และควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ทัง้นี ้บรษิทัได้มกีำรประกำศและแจ้งให้พนักงำนทกุคนรบัทรำบและยึดปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดัตัง้แต่กำรปฐมนิเทศเมือ่เริม่เข้ำท�ำงำน 
รวมถึงส่งเสรมิให้มกีำรปฏบิติัตำมแนวทำงดงักล่ำวอย่ำงต่อเนือ่ง โดยจะมกีำรติดตำมผลกำรปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอผ่ำนหน่วยงำนตรวจ
สอบระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำกำรตัดสินใจใด ๆ ในกำรด�ำเนิน
กิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท�ำเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่ำน้ัน และควรหลีกเล่ียงกำรกระท�ำท่ีก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องทบทวนและเปิดเผยรำยกำรที่เป็นผลประโยชน์ท่ีขัดกันให้บริษัททรำบถึง 
ควำมสัมพันธ์ หรือกำรเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว และในกำรพิจำรณำกำรเข้ำท�ำธุรกรรมต่ำง ๆ ก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือเก่ียวโยงกับรำยกำรท่ีพิจำรณำต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ และไม่มีอ�ำนำจอนุมัติในธุรกรรมน้ัน ๆ รวมถึงในกำรท�ำรำยกำรให้
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมโดยใช้รำคำ และเงื่อนไขเสมือนท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

  คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติเก่ียวกับรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และรำยกำรท่ีมี 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ด้วย

  คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ซึ่งหมำยรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรพัย์ของบรษิทั จะต้องแจ้งให้บรษิทัทรำบและรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์ต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันท�ำกำร
นบัจำกวันท่ีซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอน รวมทัง้ห้ำมมใิห้กรรมกำร ผู้บรหิำรหรอื หน่วยงำนท่ีได้รบัทรำบข้อมลูภำยในเปิดเผยข้อมลูภำยใน
แก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้ำท่ีเก่ียวข้อง และซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน และหลังกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้น�ำข้อมูลภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ 

 • ระบบการควบคุมภายใน

  คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรก�ำกับดูแลและกำรควบคุมภำยในทั้งในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส�ำคัญท่ีจะสร้ำงควำมมั่นใจต่อฝ่ำยจัดกำรในกำรช่วยลดควำมเสี่ยงทำง
ธุรกิจช่วยให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมและบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีต้ังไว้ 
ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหำยจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือ 
ช่วยให้บคุลำกรปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบยีบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและช่วยคุม้ครองเงนิลงทุนของผูถื้อหุน้ ดงันัน้บรษิทัจงึได้ก�ำหนด
ภำระหน้ำที่ อ�ำนำจกำรด�ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรในเรื่องต่ำง ๆ ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแล
กำรใช้สนิทรพัย์ของบรษิทัให้เกิดประโยชน์ และมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำน ผูต้ดิตำมควบคมุและประเมนิผลออกจำกกัน เพ่ือให้
เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม

  คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบกำรสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมีประสิทธิภำพ
ของระบบควบคุมภำยในท่ีฝ่ำยบริหำรจัดให้มีขึ้น รวมท้ังได้จัดท�ำและทบทวนระบบกำรควบคุม ท้ังด้ำนกำร ด�ำเนินงำน กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ กำรปฏิบตัติำมกฎ ระเบยีบ นโยบำย และกำรก�ำกับดแูลกำรปฏิบติังำน และยังให้ควำมส�ำคัญกับสญัญำณเตอืนภัยล่วงหน้ำ 
และรำยกำรท่ีผิดปกติ โดยในปีน้ีได้วำ่จ้ำง บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอร์รี่ จ�ำกัด (ELBA) ซึ่งมีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใน
กำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน เป็นผูต้รวจสอบภำยในของบรษิทั ท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่ำบรษิทัมรีะบบกำรควบคมุ
ภำยในทีเ่พียงพอเหมำะสม และเพ่ือให้ผูต้รวจสอบภำยในดงักล่ำวมคีวำมเป็นอสิระ สำมำรถท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่ำงเตม็ท่ี 
ผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกน้ีบริษัทได้มอบหมำยให้นำงสำว วงศ์ณภัค เลิศวำณิช  
ผู้จัดกำรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน) เป็นผู้ประสำนงำนหลักกับ ELBA ในกำรให้ข้อมูลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำยในให้เป็นไปตำมข้อเสนอแนะของ ELBA รวมถึงท�ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในนอกเหนือจำกกำรตรวจสอบตำมแผนงำน 
ของ ELBA เมือ่มกีำรร้องขอจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืผูบ้รหิำรแล้วแต่กรณี ท้ังน้ี บรษิทัมกีำรตดิตำมประเมนิผลอย่ำงสม�ำ่เสมอ 
โดยจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ควำมมั่นใจว่ำระบบที่วำงไว้
สำมำรถด�ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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 • การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมกำรบรษิทัให้ควำมส�ำคญัในด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และเป็นผูร้บัผดิชอบก�ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งในภำพ
รวมทั้งองค์กร ประเมินควำมเสี่ยงและบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้ โดยได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ท�ำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมนโยบำยที่ได้ก�ำหนดไว้ 
โดยมีหลักกำรก�ำหนดว่ำ หำกมีควำมเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนท่ีก�ำหนดแล้ว บริษัท
จะต้องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเหล่ำนี้ โดยจัดให้มีระบบควบคุมภำยในและระบบบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมกับเปิดเผยเพื่อ 
ส่งเสรมิและกระตุน้ให้ทกุคนสร้ำงวฒันธรรมกำรท�ำงำนท่ีตระหนักถึงควำมส�ำคญัของควำมเสีย่ง ท�ำควำมเข้ำใจสำเหตขุองควำมเสีย่งและ
ด�ำเนินกำรแก้ไข อำท ิกำรปรบัปรงุขัน้ตอนในกำรด�ำเนินงำน และกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนกำรใช้เครือ่งมอืเพ่ือช่วยใน 
กำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรป้องกันและลดควำมสูญเสียที่อำจจะเกิดขึ้นและในทำง
กลบักนักำรด�ำเนนิกำรอย่ำงเป็นระบบดงักลำ่วข้ำงต้นจะส่งผลให้บรษิทัสำมำรถได้รับประโยชน์จำกโอกำสทำงธรุกจิ ใหม ่ๆ ทีจ่ะสร้ำง
คุณค่ำเพ่ิมให้แก่องค์กร โดยบริษัทได้มีกำรเปิดเผย “นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร” ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร และ พนักงำนทุกคนรับทรำบ และมีกำรจัดกำรอบรมให้แก่พนักงำน เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังสร้ำงนิสัยให้บุคลำกรทุกระดับได้
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและควำมมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรและให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของวัฒนธรรมองค์กร อันจะน�ำไปสู่ควำมยั่งยืนต่อไป

 นโยบายการบรหิารความเสีย่งองค์กร	: http://uac-th.listedcompany.com/misc/risk/20160704-risk-management-policy-th.pdf

 • รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท โดยได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำที่สอบทำน
รำยงำนทำงกำรเงนิ และดแูลให้มกีำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงมคีณุภำพ และถูกต้องตำมมำตรฐำนทำงบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบัโดย
ทั่วไป มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทอย่ำงโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ำยบัญชีและ/หรือ ผู้สอบบัญชีมำประชุมร่วมกัน และ 
น�ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท 
รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน) ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำป ี
งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยบริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท กำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศท่ีส�ำคัญ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ด�ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริงอย่ำง 
ครบถ้วนและสม�่ำเสมอ

 • การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  คณะกรรมกำรมีกำรก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรทุกท่ำนประเมินผลกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรท้ังแบบรำยคณะและรำย
บุคคล รวมถึงกำรประเมินผลกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนในแต่ละปี ส�ำหรับแบบประเมินตนเองของ 
คณะกรรมกำรบรษิทัแบบรำยคณะและรำยบคุคลนัน้ มกีำรแบ่งหัวข้อกำรประเมนิออกเป็น 6 หวัข้อหลกั คอื (1) โครงสร้ำงและคณุสมบตัิ
ของคณะกรรมกำร (2) บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (3) กำรประชุมคณะกรรมกำร (4) กำรท�ำหน้ำที่ของ
กรรมกำร (5) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร (6) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร โดยจะมีกำรให้ข้อมูลเพ่ือเป็น 
รำยละเอยีดเพ่ิมเตมิต่อกรรมกำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแต่ละหัวข้อย่อย ซึง่แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรจะมกีำรทบทวน
เพ่ือควำมเหมำะสมในแต่ละปี เลขำนกุำรบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวมและสรปุผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้แบบรำยคณะ 
รำยบุคคล และผลประเมินของคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยจะน�ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ 
ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่อไป โดยในปี 2562 ผลกำรประเมินของคณะ
กรรมกำรทั้งคณะในภำพรวมและรำยบุคคล จะเห็นได้ว่ำกำรด�ำเนินกำรส่วนใหญ่จัดท�ำได้ดีเย่ียมและเหมำะสมท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม เท่ำกับร้อยละ 97.98 และ ร้อยละ 96.47 ตำมล�ำดับ ส�ำหรับผลกำรประเมินผลกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรชุด
ย่อยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.98 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเช่นกัน

 • การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมกำรมีกำรก�ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน โดยก�ำหนดตำรำงกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำทุกปี และอำจมี
กำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตำมควำมจ�ำเป็น โดยมีกำรก�ำหนดวำระท่ีชัดเจน น�ำส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 
7 วันก่อนกำรประชุมเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลในเรื่องตำ่ง ๆ อย่ำงเพียงพอก่อนกำรประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จ�ำเป็นเร่งด่วน และมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสำรรำยงำนท่ีรับรองแล้วเพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิงและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้บรษิทัได้จดัท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเสนอให้คณะกรรมกำรทรำบทุกไตรมำสเพ่ือให้คณะกรรมกำรสำมำรถ
ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและทันต่อเหตุกำรณ์
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  ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวำระกำรประชุม
และพิจำรณำเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องต่ำง ๆ เพ่ือเข้ำรับ
กำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได้ และมีนโยบำยสนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมทุกครั้งหรือเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 
4 ของกำรประชุมทั้งปี เพื่อให้กรรมกำรแต่ละท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นในวำระกำรประชุมอย่ำงเต็มที่

  ในกำรพิจำรณำเรือ่งต่ำง ๆ ประธำนกรรมกำรบรษิทั ซึง่ท�ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชมุจะเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมคดิเหน็
ได้อย่ำงอสิระ โดยในบำงวำระอำจมผีูบ้รหิำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุด้วยเพ่ือให้สำรสนเทศรำยละเอยีดข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเตมิใน
ฐำนะผูท่ี้เก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รบัทรำบนโยบำยโดยตรง เพ่ือให้สำมำรถน�ำไปปฏิบตัอิย่ำงมปีระสทิธิภำพ ท้ังนี ้ในกำรลงมตใินทีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำกโดยจะต้องมีกรรมกำรอยู่ลงมติไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด โดย
ให้กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง ส�ำหรับกรรมกำรท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 

  กรรมกำรทกุคนมสีทิธิทีจ่ะตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรประชมุ และเอกสำรส�ำคญัอืน่ ๆ และหำกกรรมกำรอสิระ หรอืกรรมกำร
ตรวจสอบมข้ีอสงสยัใด ๆ กรรมกำรอืน่ ๆ และฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัต้องด�ำเนนิกำรตอบข้อสงสยัดงักล่ำวอย่ำง รวดเรว็และครบถ้วนเท่ำ
ที่จะเป็นไปได้

  ในกรณีที่กรรมกำรไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมกรรมกำรสำมำรถขอให้เลขำนุกำรบริษัทบันทึกข้อคัดค้ำนไว้ในรำยงำนกำรประชุม 
หรือยื่นหนังสือแสดงกำรคัดค้ำนต่อประธำนกรรมกำรได้

  ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัแต่ละครัง้เลขำนกุำรบรษิทัได้เข้ำร่วมกำรประชมุด้วย โดยเป็นผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชมุและ
จัดส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่ประชุม และให้ประธำนกรรมกำรบริษัทพิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูก
ต้อง โดยจะเสนอให้ทีป่ระชมุรบัรองในกำรประชมุครัง้ถัดไป รวมท้ังเป็นผูจ้ดัเก็บข้อมลูหรอืเอกสำรเก่ียวกับกำรประชมุต่ำง ๆ เพ่ือสะดวก
ในกำรสบืค้นอ้ำงองิ โดยปกตคิณะกรรมกำรบรษิทัจะเข้ำร่วมกำรประชมุทุกคนทุกครัง้ ยกเว้นแต่มเีหตจุ�ำเป็นซึง่จะแจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุม นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสท่ีจะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำม
จ�ำเป็น เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรร่วมด้วย ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมระหว่ำง
กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรเมือ่วันที ่13 ธันวำคม 2562 และได้แจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรทรำบถึงผลกำรประชมุแล้ว ท้ังน้ีกำรเข้ำ
ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำนสรุปได้ดังนี้

ปี	2562

คณะ
กรรมการ
บริษัท
(8	ครั้ง)

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
(5	ครั้ง)

คณะ
กรรมการ
บริหาร
(4	ครั้ง)

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
(4	ครั้ง)

คณะ
กรรมการ	
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน
(2	ครั้ง)

คณะ
กรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการ
(1	ครั้ง)

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนำ 8/8

2. นำยกิตติ ชีวะเกตุ 8/8 4/4

3. นำยชัชพล ประสพโชค 8/8 4/4 4/4

4. นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส 8/8 4/4 1/1

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

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

7. นำงสำวจีระพันธ์ จินดำ 8/8 5/5 2/2 1/1

 • ค่าตอบแทน

  บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 
เปรยีบเทยีบกับธุรกิจ/อตุสำหกรรมเดยีวกันและสภำวกำรณ์เศรษฐกิจ รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร 
และผู้บริหำรแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่ำตอบแทนกรรมกำร และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

  ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2562 ได้มีมติอนุมัติกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและ 
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ โดยรำยละเอียดของค่ำตอบแทนและเง่ือนไขกำรจ่ำยค่ำตอบแทนปรำกฏในเรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำร
และผู้บริหำร 

 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

  บริษัทใช้ควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร 
ผูจ้ดักำร ให้อยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม โดยเป็นอตัรำท่ีแข่งได้ในกลุม่ธุรกิจเดยีวกัน เพ่ือทีจ่ะดแูลและรกัษำผูบ้รหิำรทีม่คีณุภำพไว้ ผูบ้รหิำรที่
ได้รบัมอบหมำยหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบเพ่ิมขึน้จะได้รบัค่ำตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมำะสมกบัหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมำย 
เพิ่มมำกขึ้น โดยจะพิจำรณำตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนขอบเขต
ควำมรบัผดิชอบ และผลงำนของผูบ้รหิำรแต่ละคน ส�ำหรบักำรพิจำรณำค่ำตอบแทนระยะสัน้ของผูบ้รหิำรน้ัน บรษิทัจดัให้มกีำรประเมนิ
ผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจั้ดกำร เป็นประจ�ำทุกปี เพ่ือใช้เป็นข้อมลูส�ำหรบัคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนรำยเดอืนและเงนิโบนัสของผู้บรหิำรแต่ละคน ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเพ่ือพิจำรณำ
อนมุตั ิรวมถึงค่ำตอบแทนระยะยำวซึง่จะพิจำรณำอนุมตัแิต่ละครำวไป อำทิ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพือ่เป็นกำร
สร้ำงแรงจูงใจในกำรท�ำงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร

 • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรม กำรเข้ำร่วมสัมมนำ และกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำร 
และ ผู้บริหำร เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำร
จดักำรธุรกิจได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจบุนั โดยในปี 2562 บรษิทัได้มกีำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้รหิำร
ในหลักสูตรต่ำง ๆ สรุปได้ดังนี้

กรรมการ/ผู้บริหาร วันที่อบรม/สัมมนา หลักสูตร	(ผู้จัดอบรม/สัมมนา)

นำยชัชพล ประสพโชค
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร 

26 มิ.ย. 62 – 28 ส.ค. 62

2 ต.ค. 62 – 16 ธ.ค. 62

•  Chief Transformation Officer (สมำคมบรษิทัจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ)

•  Digital Transformation for CEO (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน))

นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส
กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำน
กำรเงินและบัญชี

13 ก.พ. 62 – 3 ก.ค. 62

1 ส.ค. 62 – 7 พ.ย. 62

24 ก.ย. 62

17 ต.ค. 62

14 พ.ย. 62 

18 ธ.ค. 62 – 19 ธ.ค. 62

•  วิทยำกำรกำรจดักำรส�ำหรบันักบรหิำรระดับสูง (วบส.) รุน่ที ่3 
(สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์)

•  TLCA CFO Professional Development Program 2019 
(สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย)

•  บญัชบีรหิำรเพ่ือกำรวำงแผนและตดัสนิใจ รุน่ที ่2 (สภำวชิำชพี
บัญชี)

•  Capital Market Research Forum 6/2562 : Seminar on 
development of green bond in Thailand (ตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย)

•  กำรวิเครำะห์งบกระแสเงินสด และกำรบริหำรกระแสเงินสด 
(บริษัท เอ็น วำย ซี แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด)

•  กลยุทธ์ ภำษีที่ดินสิ่งปลูกสร้ำง

นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด

2 มี.ค. 62 – 9 มี.ค. 62

21 ส.ค. 62 – 15 ม.ค. 63

•  Turning Big Data Into Decisions (สถำบนับณัฑิตบรหิำรธุรกิจ 
ศศินทร์)

•  วิทยำกำรกำรจดักำรส�ำหรบันักบรหิำรระดับสูง (วบส.) รุน่ที ่4 
(สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์)

นำยชัยยศ ชุณห์วิจิตรำ 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยปฏบิตักิำร

2 ก.ย. 62 – 6 ก.ย. 62 •  มูลนิธิเพื่อสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ
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  ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรือมีกรรมกำรเข้ำใหม่ เลขำนุกำรบริษัทจะจัดเอกสำรและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจดัให้มกีำรปฐมนเิทศเพ่ือแนะน�ำโครงสร้ำงธุรกิจ โครงสร้ำงกรรมกำร ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ี 
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงลักษณะธุรกิจ แนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ และ นโยบำยต่ำง ๆ ของบริษัทให้แก่กรรมกำรใหม่ โดยประธำน
กรรมกำร หรอื บคุคลทีป่ระธำนกรรมกำรมอบหมำย และจดัให้มกีำรเย่ียมชมโรงงำนเพ่ือเข้ำใจในกระบวนกำรผลติ และสำมำรถปฏบิตัิ
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย โดยในปี 2562 บริษัทไม่มีกำรสรรหำกรรมกำรเข้ำใหม่ แต่เพ่ือให้กรรมกำรได้รับทรำบเก่ียวกับ
ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้ท�ำหน้ำที่เสนอข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ รวมถึงคู่มือและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบำยท่ีส�ำคัญ เช่น นโยบำยด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยต่อต้ำน
คอร์รัปชัน ให้คณะกรรมกำรรับทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอ

 • การกำากับดูแลการการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก�ำกับดูแลท่ีท�ำให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำรและรับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีกำรส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมกำร 
และ/หรือ ผู้บริหำร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำ
อนุมัติกำรแต่งต้ังบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัท เพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
รวมถึงอ�ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำร ท้ังน้ี หำกเป็นกำรก�ำหนดนโยบำยทีส่�ำคญัต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จะต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติัก่อนกำรเสนออนุมติัต่อคณะกรรมกำรของบรษิทั
ย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องตำม
หลักเกณฑ์กำรด�ำเนินงำนของบริษัทกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส และป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วน
ตนจำกกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน รวมท้ังเพ่ือหลีกเลี่ยงข้อครหำเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบุคคลภำยใน บริษัทจึงได้ออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ต้องรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท ไม่น�ำไปเปิดเผยหรือแสวงหำ
ประโยชน์แก่ตนเอง หรอืเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม รวมท้ังต้องไม่ท�ำกำรซือ้ขำย โอนหรอืรบัโอน หลกัทรพัย์
ของบรษิทั โดยใช้ควำมลบัและ/หรอืข้อมลูภำยในของบรษิทั และ/หรอืเข้ำท�ำนติิกรรมอนัใดโดยใช้ควำมลบัและ/หรอืข้อมลูภำยใน
ของบริษัทอันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในหน่วยงำนท่ีได้รับข้อมูลภำยในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่ำวก่อนเปิดเผยสู่สำธำรณชน 
และจะต้องไม่ท�ำกำรซื้อขำย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินรำยไตรมำสและ
งบกำรเงินประจ�ำปีจะเปิดเผยสู่สำธำรณชน และหลังกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงน้อย 3 วัน 

  ทัง้น้ี ข้อก�ำหนดดงักล่ำวได้รวมควำมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัด้วย 
หำกผู้ใดฝ่ำฝืนข้อก�ำหนดดังกล่ำวจะต้องถูกลงโทษทำงวินัย และ/หรือตำมกฎหมำยแล้วแต่กรณี

 • ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

  บรษิทัได้พิจำรณำคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีห่ง บรษิทั ส�ำนักงำน อวีำย จ�ำกัด เป็นผูส้อบบญัช ีของบรษิทัและบรษิทัย่อยส�ำหรบัรอบปี
บญัช ี2562 โดยบรษิทัดงักล่ำวมคีณุสมบตัแิละประสบกำรณ์ครอบคลมุถงึกำรท�ำธุรกรรมในต่ำงประเทศเป็นอย่ำงด ีมคีวำมเป็นอสิระ 
ไม่มคีวำมสมัพันธ์และไม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีกับบรษิทั บรษิทัย่อย กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้อง ซึง่มค่ีำตอบแทน
ผู้สอบบัญชีเป็นเงินรวม 5,551,243 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้

รายละเอียดการสอบบัญชี 2562

ค่ำสอบบัญชีบริษัท 2,600,000

ค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อย 2,740,000

ค่ำบริกำรอื่น ๆ* 211,243

รวมค่ำตอบแทนทั้งสิ้น 5,551,243

  * ค่ำบริกำรอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่ำเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเล้ียง และ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด เป็นต้น
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 • บุคลากร 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีพนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำรของบริษัท 5 ท่ำน) จ�ำนวนท้ังส้ิน 111 คน ซึ่งเป็นพนักงำนประจ�ำ
ทั้งหมด โดยสำมำรถแบ่งตำมสำยงำนได้ดังนี้

สายงาน จ�านวนพนักงาน

ขำยและกำรตลำด (Sales & Marketing) 17

พัฒนำธุรกิจ (Business Development) 2

บริหำรคุณภำพและควำมเสี่ยง และ วิศวกร (Quality & Risk / Engineer) 4

บริหำรซัพพลำยเชน (Supply Chain Management) 6

บัญชี (Accounting) 9

กำรเงิน และ ตรวจสอบภำยใน (Finance & Internal Audit) 4

นักลงทุนสัมพันธ์และเลขำนุกำรบริษัท (Investor Relations & Corporate Secretary) 2

จัดซื้อ (Procurement) 4

บริหำรทั่วไปและเลขำนุกำร (Administration & Executive Secretary) 10

ทรัพยำกรบุคคล 3

Corporate Affairs / IT 4

โรงงำน CBG 13

โรงงำน PPP 33

 • ค่าตอบแทนพนักงาน 

  ในปี 2562 บริษัทจ่ำยค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทนให้พนักงำนรวมเป็นเงิน 105.58 ล้ำนบำท โดยจ่ำยในรูปของเงินเดือน ค่ำนำยหน้ำ 
ค่ำพำหนะ เงินสะสมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม นอกจำกนี้ พนักงำนยังได้รับสวัสดิกำรด้ำนอื่น ๆ เช่น ประกันชีวิต 
ประกันสุขภำพ และประกันอุบัติเหตุ กำรฝึกอบรมและสัมมนำต่ำง ๆ เพิ่มเติมจำกค่ำตอบแทนอีกด้วย

 • กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2547 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนไทยพำณิชย์ และเมื่อ
วันที่ 30 กรกฎำคม 2552 ได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้พนักงำนท�ำงำนกับบริษัทในระยะยำว 

 • นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

  บรษิทัมนีโยบำยพัฒนำบคุลำกรทุกระดบัอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพ่ือเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมสำมำรถอนัจะท�ำให้เกิดประโยชน์แก่บรษิทัใน
กำรทีจ่ะมบีคุลำกรทีม่ปีระสทิธิภำพ ทีจ่ะสำมำรถสร้ำงผลงำนให้กับบรษิทั โดยมแีผนกำรฝึกอบรมประจ�ำปีท้ังภำยในและภำยนอกเพ่ือ
เสริมทักษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของพนักงำนแต่ละระดับ ส�ำหรับรำยละเอียดกำรพัฒนำบุคลำกรปี 2562 ปรำกฏอยู่ใน “รำยงำน
ควำมยั่งยืน ประจ�ำปี 2562” (Sustainability Report 2019)

  ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ ให้กับพนักงำนเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนในกำรท�ำกิจกรรมร่วมกันในหมู่พนักงำน

• โครงกำรกิจกรรม ฟุตบอล แบดมินตัน โยคะ ฟิตเนส หลังเลิกงำน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน และเพิ่มควำมสัมพันธ์อันดีในกลุ่มด้วย

• จดัอบรม In House training Public training และ Talent Program เพ่ือเป็นกำรพัฒนำศกัยภำพของผูบ้รหิำรและพนกังำน
ให้มีประสิทธิภำพที่ดียิ่งขึ้น

• โครงกำรส่งเสริมกำรท�ำงำนเป็นทีม โดยมีกิจกรรมนอกสถำนที่เพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน เช่น กิจกรรม 
WE’R UAC กิจกรรม Team Building กิจกรรมกีฬำ และฉลองวันปีใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีและควำมสัมพันธ์อันดีให้
เกิดขึ้นระหว่ำงผู้บริหำรและกลุ่มพนักงำนด้วยกัน
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• กิจกรรมโครงกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพให้พนกังำนโดยกำรนวดเพ่ือกำรบ�ำบดั เพ่ือลดควำมเสีย่งให้กับพนักงำนในกำรเกิดอำกำร 
Office Syndrome เนื่องจำกกำรนั่งท�ำงำนเป็นเวลำนำน

• กิจกรรมรดน�ำ้ด�ำหัววันสงกรำนต์ บรษิทัจัดให้มปีระเพณีรดน�ำ้ด�ำหวัในวันสงกรำนต์ทุกปี เพ่ือสร้ำงควำมสมัพันธ์อันดรีะหว่ำง
พนักงำนและผู้บริหำร

• กิจกรรม CEO พบพนักงำนใหม่ บรษิทัจดัให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร (CEO) ได้พบปะกบัพนกังำนทีเ่พ่ิงเข้ำมำท�ำงำนใหม่ 
เพ่ือสร้ำงควำมรูส้กึท่ีดใีห้กบัพนักงำนทีเ่ข้ำมำใหม่ และให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของผู้บรหิำรท่ีได้ให้ควำมส�ำคัญกับพนกังำน

• กิจกรรม CEO พบพนักงำน บริษัทจัดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ได้พบปะกับพนักงำนแต่ละฝ่ำยงำน โดยกำรร่วม
รับประทำนอำหำรเพ่ือสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมเห็น เพ่ือสร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรและควำมสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่ำง 
ผู้บริหำรระดับสูงกับพนักงำนทุกระดับ แสดงถึงควำมเอำใจใส่ในทรัพยำกรบุคคลขององค์กร

• กิจกรรมส่งเสรมิจรยิธรรม เพ่ือให้พนกังำนได้น�ำหลกัธรรมค�ำสอนทำงพระพุทธศำสนำ ตลอดจนแนวทำงปฏบิตัทิีถู่กต้องเพ่ือ
ปรับใช้ในกำรท�ำงำนและชีวิตประจ�ำวัน

• กิจกรรมลดน�้ำหนัก “ลดปั๊บ รับปุ๊บ Season 3 ” และ กิจกรรมออกก�ำลังกำยช่วงบ่ำย “ Daily Exercise ขยับกำยสไตล์เรำ ” 
เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง

 • ความรับผิดชอบต่อสังคม

  บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) มุง่มัน่ในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ภำยใต้กำรก�ำกับดแูลกิจกำร
ทีด่ ียึดหลกัธรรมำภบิำล โปร่งใส ควบคูไ่ปกบัควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย เพ่ือน�ำ
ไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนและเป็นองค์กรที่มีควำมแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป 

  เพ่ือให้กำรด�ำเนินกิจกำรขององค์กรด้ำนควำมย่ังยืนประสบควำมส�ำเร็จ มีมำตรฐำน มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง เป็นรูปธรรม
และเกิดควำมมัน่ใจว่ำกำรด�ำเนนิกำรต่ำง ๆ เป็นไปตำมแผน สอดคล้องกับวิสยัทศัน์และพันธกจิองค์กรท่ีก�ำหนดไว้ สร้ำงควำมมัน่ใจแก่ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ำย บรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนขึน้ มกีำรแต่งตัง้คณะท�ำงำนด้ำนควำมย่ังยืนเพ่ือขบัเคลือ่น 
ก�ำกบัดูแลงำนดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและเปำ้หมำย ส�ำหรับรำยละเอียดได้แสดงไว้ใน รำยงำนควำมยัง่ยนื 
ประจ�ำปี 2562 (Sustainability Report 2019) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนฉบับนี้
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

บริษัทมีกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลและนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่งสำมำรถสรุปควำมสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

1.  นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ • นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ เป็นบุตรของนำยกิตติ ชีวะเกตุ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรของบรษิทั และเป็นกรรมกำรผูม้อี�ำนำจ
ลงนำมผูกพันบริษัท อีกท้ังเป็นถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
2562 ถือหุน้ในบรษิทัร้อยละ 48.42 ของจ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบรษิทั 
นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ ถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ร้อยละ 3.86 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ำกัด 

(“UAC UTILITIES”) 

• UAC UTILITIES เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.994 ของทุน
ช�ำระแล้วของ UAC UTILITIES (ผูบ้รหิำรของบรษิทั ได้แก่ นำยกติต ิชวีะเกตุ นำยชชัพล 
ประสพโชค และ นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.006) UAC 
UTILITIES มกีรรมกำรร่วมกับบรษิทั คือ นำยกิตติ ชวีะเกตุ นำงสำวนิลรตัน์ จำรมุโนภำส 
และนำยชัชพล ประสพโชค

3. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี 
จ�ำกัด (“UAC&TPT”)

• UAC&TPT เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยบรษิทัถือหุ้นร้อยละ 50.0099 ของจ�ำนวนหุน้
ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ UAC&TPT (ผูบ้รหิำรของบรษิทั ได้แก่ นำยกิตต ิชวีะเกตุ 
นำงสำวนิลรตัน์ จำรมุโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0001) และ 
UAC&TPT มกีรรมกำรร่วมกับบรษิทั คอื นำยกิตต ิชวีะเกต ุนำงสำวนลิรตัน์ จำรมุโนภำส 
และ นำยชัชพล ประสพโชค

4. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

(“UAC ENERGY”)

• UAC ENERGY เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยบรษิทัถือหุน้ร้อยละ 99.9995 ของจ�ำนวน
หุน้ทีช่�ำระแล้วทัง้หมดของ UAC ENERGY (ผูบ้รหิำรของบรษิทั ได้แก่ นำยกิตต ิชวีะเกต ุ
นำงสำวนิลรตัน์ จำรมุโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 0.0005) 
และ UAC ENERGY มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรัตน์ 
จำรุมโนภำส และ นำยชัชพล ประสพโชค

5. บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ 
จ�ำกัด (“SERP”)

• SERP เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยบรษิทัถือหุ้นผ่ำนบรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี จ�ำกดั ร้อยละ 
99.9976 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีช�ำระแล้วทัง้หมด (ผูบ้รหิำรของบรษิทั ได้แก่ นำงสำวนิลรตัน์ 
จำรมุโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค ถือหุน้รวมกันร้อยละ 0.0024) และ SERP มี
กรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส และ นำยชัชพล ประสพโชค

• หมำยเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995

6. บรษิทั ยูเอซ ีแอด็วำนซ์ โพลเิมอร์แอนด์ 
เคมิคัลส์ จ�ำกัด

(“UAPC”)

• UAPC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9998 ของจ�ำนวนหุ้นท่ี
ช�ำระแล้วท้ังหมดของ UAPC (ผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำว
นิลรัตน์ จำรุมโนภำส และ นำยชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0002) และ 
UAPC มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส

•  และ นำยชัชพล ประสพโชค 

7. บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ�ำกัด  
(“บำงจำกไบโอฟูเอล”)

• บำงจำกไบโอฟูเอล เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 ของจ�ำนวน
หุน้ท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบำงจำกไบโอฟูเอล และบำงจำกไบโอฟูเอล มกีรรมกำร
ร่วมกับบริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกตุ และ นำยชัชพล ประสพโชค
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บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

8. บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ�ำกัด • เซบิก๊ำซ ยูเอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ำกัด ร้อยละ 49.00 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของเซบิก๊ำซ ยูเอซี และ 
เซบก๊ิำซ ยเูอซ ีมกีรรมกำรร่วมกับบรษิทั คือ นำงสำวนิลรตัน์ จำรมุโนภำส และ นำยชชัพล 
ประสพโชค

• หมำยเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995

9 บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

• เอน็เนอร์เรย์ ยูเอซ ีเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั โดยบรษิทัถือหุน้ผ่ำน บรษิทั ยูเอซ ีเอน็เนอร์ย่ี 
จ�ำกัด ร้อยละ 25.00 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของ เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี 
โดยบริษัทได้ส่ง นำงอำรีย์ พลีขันธ์ ร่วมเป็นกรรมกำรของบริษัท

• หมำยเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995

10 บริษัท พีพีดับบลิวอี จ�ำกัด • พีพีดับบลิวอี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี 
จ�ำกัด ร้อยละ 50.00 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของ พีพีดับบลวิอ ีและ มี
กรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกตุ และ นำยชัชพล ประสพโชค

• หมำยเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995

11.  บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ�ำกัด • กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน โดยนำยเฮง ทองแท่งไทย นำยปรัชญำ ทองแท่งไทย และ 
นำยอรรณพ กล่ินทอง เป็นกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจในบริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ�ำกัด 
และ UAC&TPT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

• นำยเฮง ทองแท่งไทย ถือหุน้ในบรษิทั ทีพีท ีเทพประทำนพร จ�ำกัด ร้อยละ 40.00 ทัง้นี้ 
บรษิทั ทพีีที เทพประทำนพร จ�ำกัด เป็นผูถื้อหุ้นใน UAC&TPT โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ UAC&TPT

12. บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์เชียล 
จ�ำกัด (“K&N”)

• บริษัทที่เก่ียวข้อง โดยนำงนิรมล ชีวะเกตุ ภรรยำของนำยกิตติ ชีวะเกตุ เป็นกรรมกำร
ผู้มีอ�ำนำจใน K&N

• นำงนิรมล ชีวะเกตุ ถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 35
• นำงสำวนลิรตัน์ จำรมุโนภำส (น้องสำวของนำงนริมล ชวีะเกต)ุ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 10

13. บริษัท พีพีเจ จ�ำกัด • บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดย นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ และ นำงสำวอลิสำ ชีวะเกตุ เป็นบุตร
ของนำยกิตติ ชีวะเกตุ และเป็นกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจใน พีพีเจ

• นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ และ นำงสำวอลิสำ ชีวะเกตุ ถือหุ้นใน พีพีเจ ร้อยละ 49.50 
และ 49.50 ตำมล�ำดับ

14. บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด

(“UAC TOP ENERGY”)

• UAC TOP ENERGY เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำนบริษัท ยูเอซี  
เอน็เนอร์ย่ี จ�ำกัด ร้อยละ 99.997 ของจ�ำนวนหุน้ทีช่�ำระแล้วท้ังหมด (ผูบ้รหิำรของบรษิทั 
ได้แก่ นำยชัชพล ประสพโชค และ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 
0.003) และ UAC TOP ENERGY มกีรรมกำรร่วมกับบรษิทั คอื นำยชชัพล ประสพโชค 
และ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส

• หมำยเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995

15.  Vientiane Waste Management 
Company Limited (“VWM”)

VWM เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด 
ร้อยละ 50.01 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของ VWM และมีกรรมกำรร่วม
กับบริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกตุ และ นำยชัชพล ประสพโชค 

หมำยเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

2562

1.  นำงสำวชวิษศำ  ชีวะเกตุ ยอดคงค้าง
ค่ำเช่ำคลังสินค้ำค้ำงจ่ำย

ค่าใช้จ่ายบรหิาร(ค่าเช่าคลงัสนิค้า) : 
บรษิทัจ่ำยค่ำเช่ำคลงัสนิค้ำเพ่ือใช้เป็น
ทีเ่ก็บสำรเคม ีและอปุกรณ์เพ่ือรอกำร
ขำย และส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ พ้ืนท่ี
เช่ำ 2,200 ตำรำงเมตร ระยะเวลำ
กำรเช่ำ 1 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 
2562 – 31 ธันวำคม 2562 อัตรำค่ำ
เช่ำ ตำรำงเมตรละ 60 บำทต่อเดอืน 
หรือคิดเป็นค่ำเช่ำจ�ำนวน 132,000 
บำทต่อเดือน (บริษัทรับผิดชอบใน
กำรเสยีภำษเีงนิได้ หัก ณ ท่ีจ่ำยร้อย
ละ 5 ของค่ำเช่ำแต่ละเดือน คิดเป็น
ค่ำเช่ำรวมภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 
เท่ำกับ 138,947.37 บำทต่อเดือน) 

1.67

บรษิทัมคีวำมจ�ำเป็นในกำรจดัหำพ้ืนท่ีเพ่ือจดัเก็บสนิค้ำ เนือ่งจำกกำร

ขยำยตวัของธุรกิจ โดยกำรท�ำธุรกรรมดงักล่ำวเป็นไปตำมเงือ่นไข และ

ข้อตกลง ตำมปกติโดยทั่วไป  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นว่ำกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสม

เหตุสมผล และมีอัตรำค่ำเช่ำที่ถูกกว่ำเมื่อเทียบเคียงรำคำตลำดแล้ว

2.  บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์  
จ�ำกัด (UAC UTILITIES) 

 ลงทุนในอุตสำหกรรม
ด้ำนพลังงำนทดแทนและ
สำธำณูปโภค

เงินลงทุนในบริษัท 26.67 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100.00%

3. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

 ประกอบธุรกิจโรงงำน
ผลิตก๊ำซชีวภำพ

เงินลงทุนในบริษัท
วงเงินสินเชื่อร่วม
ประเภทหนังสือค�้ำประกันต่อกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 ฉบับ วงเงิน 
0.20 ล้ำนบำท
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 
ลูกหนี้อื่น
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้อื่น – รำยได้ค่ำบริหำรกิจกำร
รำยได้ -ดอกเบี้ยรับ 

49.81

101.50
15.22
0.21

0.30
5.50

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 50.0099%

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกก๊ำซ

ชีวภำพ  โดยมีกำรเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรำที่เหมำะสม

บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนอื่นๆ เช่น 

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท�ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่บริษัทย่อย 

โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจำกจ�ำนวนบุคคลำกรและสัดส่วนเวลำที่ใช้ใน

กำรท�ำงำน  และค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของงำนบริกำรต่ำง ๆ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรให้บรกิำรดงักล่ำว เป็นกำรสมควร 

เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับบริษัทย่อย และ

อัตรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

2562

4. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ำกัด

 ลงทุนโครงกำรด้ำน
พลังงำน

เงินลงทุนในบริษัท
วงเงินสินเชื่อร่วม
ประเภทหนังสือค�้ำประกันต่อกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 3 ฉบับ วงเงิน 
3.60 ล้ำนบำท
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น –รำยได้ค่ำบริหำรกิจกำร
รำยได้-ดอกเบี้ยรับ

200.00

86.00
5.96
0.45
21.76

29.93
0.42
3.71

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100.00%

บรษิทัให้เงินกู้ยืมระยะสัน้เพ่ือใช้ลงทุนในโครงกำรด้ำนพลงังำน โดยมี

กำรเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรำที่เหมำะสม

บรษิทัให้บรกิำรด้ำนบรหิำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บรกิำรด้ำนอ่ืน ๆ เช่น 

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท�ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดย

คิดอัตรำค่ำบริหำรจำกจ�ำนวนบุคคลำกรและสัดส่วนเวลำท่ีใช้ในกำร

ท�ำงำน  และค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของงำนบริกำรต่ำง ๆ 

กำรท�ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจปกตทิีม่เีงือ่นไขทำงกำรค้ำ

โดยทั่วไป โดยที่รำคำซื้อสินค้ำเป็นไปตำมรำคำตลำด

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรให้บรกิำรดงักล่ำว เป็นกำรสมควร 

เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับบริษัทย่อย และ

อัตรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม

5. บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี 
รูฟ พำวเวอร์ จ�ำกัด

 ผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์

เงินลงทุนในบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 
ลูกหนี้อื่น
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้อื่น – รำยได้ค่ำบริหำรกิจกำร
รำยได้ – ดอกเบี้ยรับ

-

6.00
0.33
0.13

0.12
0.33

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีกำรเรียกเก็บ

ดอกเบี้ยในอัตรำที่เหมำะสม

บรษิทัให้บรกิำรด้ำนบรหิำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บรกิำรด้ำนอ่ืน ๆ เช่น 

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท�ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดย

คิดอัตรำค่ำบริหำรจำกจ�ำนวนบุคคลำกรและสัดส่วนเวลำท่ีใช้ในกำร

ท�ำงำน  และค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของงำนบริกำรต่ำง ๆ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรให้บรกิำรดงักล่ำว เป็นกำรสมควร 

เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับบริษัทย่อย และ

อัตรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม

6. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ 
โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ 
จ�ำกัด

 ผลิตและจ�ำหน่ำย
ลำเท็กซ์อีมัลชั่นและ
โพลิเมอร์

เงินลงทุนในบริษัท
วงเงินสินเชื่อร่วม
ประเภท L/C T/R P/N วงเงิน 50.00 
ล้ำนบำท
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้-ดอกเบี้ยรับ
รำยได้จำกกำรขำย
ซื้อสินค้ำ 

180.00

127.00
0.04
0.20
0.28

6.35
0.34
0.81

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100.00%

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีกำรเรียกเก็บ

ดอกเบี้ยในอัตรำที่เหมำะสม

กำรท�ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจปกตทิีม่เีงือ่นไขทำงกำรค้ำ

โดยทั่วไป โดยที่รำคำซื้อสินค้ำเป็นไปตำมรำคำตลำด

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรให้บรกิำรดงักล่ำว เป็นกำรสมควร 

เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับบริษัทย่อย และ

อัตรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม

7. บรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล 
จ�ำกัด 

  ประกอบธุรกิจผลิต 
จ�ำหน่ำย ไบโอดีเซล

งบแสดงฐานะการเงิน
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้จำกกำรขำย 
รำยได้อื่น
ซื้อสินค้ำ : บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์กลี 
เซอรนี เพ่ือส่งออกไปจ�ำหน่ำยในต่ำง
ประเทศ  โดยกำรซื้อสินค้ำดังกล่ำว 
เป็นกำรด�ำเนนิกำรตำมธุรกิจปกตแิละ
เป็นกำรซื้อตำมรำคำตลำด

0.07
0.01

23.25

กำรท�ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจปกตทิีม่เีงือ่นไขทำงกำรค้ำ

โดยทั่วไป โดยที่รำคำซื้อสินค้ำเป็นไปตำมรำคำตลำด

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรซื้อ

สินค้ำดังกล่ำวเป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยปกติท่ัวไปของบริษัท 

และมีควำมสมเหตุสมผล
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

2562

8. บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี 
จ�ำกัด

 ออกแบบ รับเหมำ 
ก่อสร้ำง โครงกำรด้ำน
พลังงำน

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้อื่น
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้อื่น - รำยได้ค่ำบริหำรกิจกำร
ซื้อสินค้ำ
รำยได้ - ดอกเบี้ยรับ

1.16

0.54
1.38

0.0002

บรษิทัให้บรกิำรด้ำนบรหิำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บรกิำรด้ำนอ่ืน ๆ เช่น 

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท�ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดย

คิดอัตรำค่ำบริหำรจำกจ�ำนวนบุคคลำกรและสัดส่วนเวลำท่ีใช้ในกำร

ท�ำงำน และค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของงำนบริกำรต่ำง ๆ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรให้บรกิำรดงักล่ำว เป็นกำรสมควร 

เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับบริษัทร่วม และ

อัตรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม 

กำรจัดท�ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี

เงื่อนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกัน เป็นรำคำตลำด

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำเป็นรำยกำร

ทำงกำรค้ำปกติทั่วไปของบริษัท มีควำมสมเหตุสมผล

9. บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ 
 ยูเอซี (ประเทศไทย)  

จ�ำกัด
 ออกแบบ รับเหมำ 
 ก่อสร้ำง โครงกำรด้ำน
 พลังงำน

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้กำรค้ำ
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น - รำยได้ค่ำบริหำรกิจกำร
ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ
ประเภทหนงัสอืค�า้ประกัน	2	ฉบบั	
วงเงิน	8.20	ล้านบาท

1.55

12.24
1.12

กำรท�ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจปกตทิีม่เีงือ่นไขทำงกำรค้ำ

โดยทั่วไป โดยที่รำคำซื้อสินค้ำเป็นไปตำมรำคำตลำด

บรษิทัให้บรกิำรด้ำนบรหิำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บรกิำรด้ำนอ่ืน ๆ เช่น 

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท�ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดย

คิดอัตรำค่ำบริหำรจำกจ�ำนวนบุคคลำกรและสัดส่วนเวลำท่ีใช้ในกำร

ท�ำงำน  และค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของงำนบริกำรต่ำง ๆ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรให้บรกิำรดงักล่ำว เป็นกำรสมควร 

เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับบริษัทร่วม และ

อัตรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม 

10. บจก. พีพีเจ
 ประกอบธุรกิจโรงแรม

งบแสดงฐานะการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : ค่ำห้องพัก
โดยมีกำรเทียบเคียงกับรำคำตลำด

0.001

0.47

กำรจัดท�ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี

เงื่อนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกัน เป็นรำคำตลำด

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ  เป็นรำยกำร

ทำงกำรค้ำปกติทั่วไปของบริษัท มีควำมสมเหตุสมผล

11. บริษัท ยูเอซี ท็อป  
เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด

 ผลิตและจ�ำหน่ำย 
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสง 
อำทิตย์

เงินลงทุนในบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้ดอกเบี้ยรับ

-

0.04

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีกำรเรียกเก็บ

ดอกเบี้ยในอัตรำที่เหมำะสม

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรให้บรกิำรดงักล่ำว เป็นกำรสมควร 

เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

12. Vientiane Waste 
Management Company 
Limited 

     ประกอบกิจกำรลงทุนใน 
โครงกำรจัดกำรขยะ 
เพื่อผลิตพลังงำนทดแทน 
และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่  
ที่นครหลวงเวียงจันทน์

เงินลงทุนในบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้อื่น
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้อื่น - รำยได้ค่ำบริหำรกิจกำร

0.08

0.23

บรษิทัให้บรกิำรด้ำนบรหิำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บรกิำรด้ำนอ่ืน ๆ เช่น 

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท�ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่บรษิทัย่อย โดย

คิดอัตรำค่ำบริหำรจำกจ�ำนวนบุคคลำกรและสัดส่วนเวลำท่ีใช้ในกำร

ท�ำงำน  และค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของงำนบริกำรต่ำง ๆ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรให้บรกิำรดงักล่ำว เป็นกำรสมควร 

เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับบริษัทย่อย และ

อัตรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

บริษัทมีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ด้วยควำมโปร่งใส 
เที่ยงธรรม และเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ�ำเป็นของกำรเข้ำ
ท�ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล และควำมเหมำะสมของรำยกำรน้ัน ๆ โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนิน
กำรค้ำปกติในรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำคำท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำม
ช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดข้ึน บริษัทจะให้บุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมช�ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินรำคำ
ทรพัย์สนิ ส�ำนกักฎหมำย เป็นต้น ทีเ่ป็นอสิระจำกบรษิทั ท�ำกำรประเมนิและให้ควำมเห็นเพ่ือน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ตำมแต่กรณี

นอกจำกน้ีมกีำรก�ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผูบ้รหิำร หรอืผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีสำมำรถเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรอนุมติัรำยกำรท่ีตนเองมส่ีวนได้
ส่วนเสยีทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อม และคณะกรรมกำรบรษิทัจะต้องดูแลให้บรษิทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกำรปฏิบัติ
ตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน รวมทั้งกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำร
เงินที่ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน

บรษิทัคำดว่ำในอนำคตจะมกีำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงต่อเนือ่ง เช่น รำยกำรซือ้ขำยสนิค้ำ และรำยกำรเช่ำสนิทรพัย์ ซึง่เป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติ และรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ จะยังคงมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะเกิดขึ้นตำมควำมจ�ำเป็นและเพ่ือประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยมกีำรก�ำหนดนโยบำยกำรคดิรำคำระหว่ำงกันอย่ำงชดัเจน ตำมรำคำและเงือ่นไขตลำดท่ีเหมำะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ รวมทัง้ค�ำนงึถึงผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส�ำคญั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัจะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบตัติำม
หลกัเกณฑ์ และให้ควำมเหน็ถึงควำมสมเหตสุมผลต่อรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรอืสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีเกิดข้ึนทุกไตรมำส  
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
บริษัทประกอบธุรกิจน�ำเข้ำ จ�ำหน่ำย สำรเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมส�ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ 

โรงกลั่นน�้ำมัน โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน�้ำมันหล่อล่ืน โรงงำนโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้ำกำร
จ�ำหน่ำยให้บริกำรรับเหมำและติดตั้ง ระบบสำธำรณูปโภค กำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรตลำด กำรลงทุนโครงกำร
ด้ำนพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก เป็นต้น และในส่วนของบริษัทย่อยประกอบธุรกิจ

1)  รับจ้ำงผลิตน�้ำประปำ เพื่อใช้ในอุตสำหกรรม และใช้ในกำรบริโภค รวมทั้งจ�ำหน่ำยและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

2)  ผลิตและจ�ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพเพื่อใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำรขนส่งคมนำคม และอุตสำหกรรมทั่วไป (ยังไม่มีรำยได้) 

3)  ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนทดแทน และ 

4)  ผลติและจ�ำหน่ำยผลติภัณฑ์เคมภัีณฑ์ ประเภทลำเท็กซ์อมีลัชัน่และโพลเิมอร์ (บรษิทัซือ้และได้รบัโอนกิจกำรเมือ่วันที ่30 เมษำยน 
2558)

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำาไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)  2562  2561
 การเปลี่ยนแปลง

 ล้านบาท  %

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 2,871.96 2,552.89 319.06 12.50%

ก�าไรขั้นต้น 386.14 349.85 36.29 10.37%

รวมรำยได้อื่น 104.12 115.10 (10.97) (9.53%)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 253.64 223.16 30.48 13.66%

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 61.61 83.03 (21.42) (25.80%)

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 175.02 158.75 16.26 10.25%

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ (21.45) (22.25) (0.08) (3.58%)

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 153.57 136.51 17.06 12.50%

EBITDA 352.66 361.11 (8.45) (2.34%)

EPS	(บาท/หุ้น) 0.245 0.209 0.036 17.22%

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ของงบกำรเงินรวม ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17.06 ล้ำนบำท (12.50% YoY) โดยมีสำเหตุหลักดังนี้

1.  รำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรเพ่ิมข้ึน 319.06 ล้ำนบำท หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.50 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่
เกิดจำกรำยได้ของ UAC ที่เพิ่มขึ้น 346 ล้ำนบำท 

2.  ก�ำไรขัน้ต้นของปี 2562 เท่ำกับ 386.14 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 36.29 ล้ำนบำท หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.37 เมือ่เทียบกับงวดเดยีวกันของ
ปีก่อน  เกิดจำกผลก�ำไรขั้นต้นของ UAPC ที่เพิ่มขึ้น 30.51 ล้ำนบำท ทั้งนี้อัตรำผลก�ำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจำกภำวะกำรณ์แข่งขัน
ในธุรกิจที่สูงขึ้น

 อัตรำผลก�ำไรขั้นต้นของปี 2562  เท่ำกับร้อยละ 13.45 ของรำยได้ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  (ปี 2561 เท่ำกับ
ร้อยละ 13.70 )

3.  รวมรำยได้อื่นและส่วนแบ่งผลก�ำไรจำกบริษัทร่วมลดลง 10.97 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 9.53 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน ส่วนใหญ่เกดิจำกรำยได้ดอกเบีย้รบั (จำกกำรแยกองค์ประกอบกำรจดัหำเงนิออกจำกรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ) ลดลง 22.47 
ล้ำนบำท และส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม BBF ท่ีเพ่ิมข้ึน 13.38 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกรัฐบำลมีกำรส่งเสริมกำร
ใช้ไบโอดีเซลเป็นพลังงำนทดแทนอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้มีกำรประกำศใช้น�้ำมันดีเซล B10 และ B20
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4.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้น 30.47 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.65 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  เกิดจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำในสินทรัพย์ถำวรและเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงกำรส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน 21.80 ล้ำนบำท  และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่เพิ่มขึ้น ของบริษัท เวียงจันทน์บริหำรจัดกำรขี้เหยื้อ จ�ำกัด ซึ่งจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2562 ที่
เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลำว จ�ำนวน 10.23 ล้ำนบำท

5.  ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินลดลง 21.42 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 25.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จำกภำระหน้ีสินและ
ค่ำธรรมเนียมธนำคำรที่ลดลง

6.  ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้น 17.06 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

จำาแนกรายได้และค่าใช้จ่ายตามงบการเงินรวม ปี 2562
 1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ประเภทของรายได้ (หน่วย:ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน %

1.  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนและปิโตรเลียม 2,133.98 1,718.59 415.39 24.17%

2.   ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรม 144.91 180.24 (35.33) (19.60%)

3.   ผลิตภัณฑ์จำกกำรผลิต(Manufactoring) 346.18 342.80 3.38 0.99%

4.   ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 47.50 61.44 (13.94) (22.69%)

5.   กำรให้บริกำร 1.84 22.42 (20.58) (91.80%)

6.   พลังงำน (Energy) 197.55 227.40 (29.85) (13.13%)

รายได้รวม 2,871.96 2,552.89 319.06 12.50%

งบกำรเงนิรวม ในปี 2562 รำยได้ประมำณร้อยละ 74 ของรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและบรกิำร เกิดจำกผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจพลงังำน
และปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) โดยกลุ่มสินค้ำน้ีได้รวมรำยได้ Big Lot รองมำเป็นสินค้ำในกลุ่มผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
เคมภีณัฑ์ประเภทลำเท็กซ์อมีลัชัน่และโพลเิมอร์ มสีดัส่วนเป็นร้อยละ 12 ผลติภัณฑ์ในกลุม่พลงังำน (Energy) และอตุสำหกรรม (Industrial) 
มสีดัส่วนร้อยละ 7 และ 5 ตำมล�ำดบั ส�ำหรบัรำยได้จำกให้บรกิำร ผลติภณัฑ์อืน่ ซึง่มสีดัส่วนกำรขำยอยู่ทีร้่อยละ 0.1 - 2 ของรำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำบริกำร 

  2. รายได้อื่น

รายได้อื่น (หน่วย:ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561*
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน %

1. ส่วนแบ่งผลก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (A) 72.51 59.13 13.38 22.63%

2. รำยได้อื่น ๆ :-

  ดอกเบี้ยรับ 1.03 26.78 (25.75) (96.15%)

  ขำยสินทรัพย์ถำวร 0.00 3.50 (3.50) (100.00%)

  ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 18.50 3.27 15.23 465.67%

  เงินชดเชยภำษีกองทุนน�้ำมัน - LPG 5.29 15.08 (9.79) (64.91%) 

  อื่น ๆ 6.80 7.35 (0.55) (7.51%) 

รวมรายได้อื่น	ๆ	(B) 31.62 55.97 (24.35) 	(43.51%)	

รวม	(A)+(B) 104.12 115.10 (10.97) 	(9.53%)	

** ปรับปรุงและจัดประเภทใหม่
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 3. ค่าใช้จ่ายรวม

 ค่าใช้จ่าย (หน่วย:ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561*
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน %

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 68.47 66.53 1.95 2.93%

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 185.16 156.63 28.53 18.21%

ต้นทุนกำรเงิน 61.61 83.03 (21.42) (25.80%)

	รวมค่าใช้จ่าย 315.25 306.20 9.06 2.96%

* ปรับปรุงและจัดประเภทใหม่

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561
เพิ่ม / (ลด)

จำานวน ร้อยละ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 533.55 1,622.26 (1,088.71) (67.11%)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,511.52 2,410.40 101.12 4.20%

รวมสินทรัพย์ 3,045.07 4,032.66 (987.59) (24.49%)

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,160.93 1,625.53 (464.60) (28.58%)

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 440.30 1,103.10 (662.80) (60.09%)

รวมหนี้สิน 1,601.23 2,728.63 (1,127.40) (41.32%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,443.84 1,304.03 139.81 10.72%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,045.07 4,032.66 (987.59) (24.49%)

รำยกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส�ำคัญของ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินของงบกำรเงินรวม ส�ำหรับป ี
สิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2562 มีดังต่อไปนี้

 สินทรัพย์รวม 3,045.07 ล้ำนบำท ลดลง 987.59 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 24.49% โดยส่วนใหญ่เกิดจำกสินทรัพย์หมุนเวียน 
ลดลง 1,088.71 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 

1. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นลดลง 73.35 ล้ำนบำท 

2. สินค้ำคงเหลือลดลง 950.10 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรลดลงของสินค้ำระหว่ำงทำง ณ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งน�ำเข้ำมำเพื่อขำยตำม
ใบสั่งซื้อของลูกค้ำ และได้ท�ำกำรส่งมอบสินค้ำให้กับลูกค้ำแล้วเมื่อเดือนมกรำคม 2562

 หนีส้นิรวม 1,601.23 ล้ำนบำท ลดลง 1,127.40 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 41.32% เกิดจำกหน้ีสนิหมนุเวียนลดลง 464.60 ล้ำนบำท 
และหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 662.80 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 

1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินลดลง 699.77 ล้ำนบำท ซึ่งได้ช�ำระคืนไปแล้วในไตรมำส 1 ปี 2562

2. หุน้กูจ้�ำนวน 400 ล้ำนบำท ได้จดัประเภทกำรบญัชใีหม่ โดยย้ำยจำกหน้ีสินไม่หมนุเวียนมำอยู่ส่วนของหน้ีสนิหมนุเวียน เนือ่งจำก
ถึงก�ำหนดไถ่ถอนภำยใน 1 ปี

3. เงินกู้ยืมระยะยำวและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำวซึ่งได้หักส่วนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี ลดลง 264.63 ล้ำนบำท ซึ่ง
เป็นกำรจ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ให้แก่สถำบันกำรเงิน

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,443.84 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 139.81 ล้ำนบำท หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.72 เกิดจำกผลกำรด�ำเนินงำนหลงัจำกกำร
จ่ำยเงินปันผล
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สภาพคล่องกระแสเงินสด
สภำพคล่องของ บริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2562 ส�ำหรับงบกำรเงินรวม

งบกระแสเงินสด (หน่วย:ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค.2562

ก�ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 175.02

ก�ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ - หลังปรับปรุง 317.14

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนได้มำ (ใช้ไป) 911.46

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมกำรลงทุนได้มำ (ใช้ไป) (12.72)

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินได้มำ (ใช้ไป) (937.71)

ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนส�ำหรับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (0.00013)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (39.56)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม 80.03

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 40.46

ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ในกิจกรรมด�ำเนินงำนได้มำจ�ำนวน 911.46 ล้ำนบำท มำจำกผลก�ำไรก่อนภำษีเงินได้จ�ำนวน 
175.02 ล้ำนบำท ปรับปรุงรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนสินทรัพย์ด�ำเนินงำน เช่น สินค้ำคงเหลือ และลูกหนี้กำรค้ำและลูกหน้ีอื่น 
ลดลง 945.32 และ 68.93 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ และกำรเปล่ียนแปลงในส่วนหน้ีสินจำกกำรด�ำเนินงำน เช่น เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น 
ลดลง 296.74 ล้ำนบำท ทั้งนี้ บริษัทมีเงินสดจ่ำยดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงินได้จ�ำนวน 97.15 ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุน จ�ำนวน 12.72 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไปในเงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค�้ำประกัน 
จ�ำนวน 20.09 ล้ำนบำท และ ได้มำจำกกำรยอดสทุธิจำกกำรขำยสนิทรพัย์ถำวร และ กำรช�ำระคนืเงนิกู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกัน 
จ�ำนวน 4.25 และ 4.67 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 937.71 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว 
จ�ำนวน 899.43 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยปันผลจ�ำนวน 40.06 ล้ำนบำท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

  อัตราส่วนสภาพคล่อง
 งบการเงินรวม

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	ratio)   

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.46 1.00 0.58 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 0.32 0.31 0.38 

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 34.48 46.06 68.98 

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน) 89.27 107.06 56.63 

ระยะเวลำช�ำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 36.03 48.49 54.43 

Cash Cycle (วัน) 87.73 104.63 71.18 
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  อัตราส่วนสภาพคล่อง
 งบการเงินรวม

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร	(Profitability	Ratio)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%) 13.45 13.70 21.75 

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) 5.35 5.35 5.85 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ROE 12.31 10.97 8.10 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	(Efficiency	Ratio)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) ROA 4.63 3.88 3.27 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) ROFA 16.77 14.73 12.19 

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.82 0.73 0.54 

อัตราส่วนวิเคระห์นโยบายทางการเงิน	(Financial	policy	Ratio)

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) D/E 1.15 2.15 1.45 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 16.14 (3.56) 3.72 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO - DSCR (เท่ำ) 1.23 1.52 1.40 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2561 และ ปี 2562 บรษิทัจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับผูส้อบบญัช ีส�ำหรบัค่ำตรวจสอบบญัชจี�ำนวน 1,500,000.00 บำทและ 2,600,000 บำท* 

ตำมล�ำดับ โดยไม่รวมค่ำบริกำรอื่น ๆ

หมำยเหตุ: * ในปี 2562 บริษัทได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจำก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เป็น บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด 
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2562
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งบกำรเงินของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ที่น�ำมำจัดท�ำงบกำรเงินได้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ภำย
ใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีประกำศขึ้นใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี และตำม 
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ว่ำด้วยกำรจดัท�ำและน�ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิ ภำยใต้พระรำชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมกำรบรษิทัได้ให้ควำมส�ำคญัต่อหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบดแูลกิจกำรบรษิทั ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี 
กำรก�ำกับดูแลงบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี มีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่ำงเพียงพอรวมถึง
จดัให้มแีละด�ำรงรกัษำไว้ซึง่ระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมปีระสทิธิผลเพ่ือให้เกิดควำมเชือ่มัน่และเชือ่ถือได้ของงบกำรเงนิ รวมท้ังมกีำรปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฏิบตังิำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัแล้ว และได้รำยงำน
ควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี 

คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทั โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจ และสำมำรถให้ควำมมัน่ใจอย่ำง
มีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562  ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตำมมำตรฐำน
กำรสอบบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป และแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนโดยถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส�ำคญั
ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 (นายไพบูลย์		เสรีวิวัฒนา)	 (นายกิตติ		ชีวะเกตุ)

 ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน)

คว�มเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสด
รวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบ
บญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้าน 
จรรยาบรรณอื่นๆตามท่ีระบุในข้อก�าหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ 

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆทีม่นัียส�าคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบั
งวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่าน้ีมาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ 
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบท่ีเก่ียวกับเรือ่งเหล่านีด้้วย การปฏิบติังานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพ่ือตอบสนอง
ต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้
รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

ก�รรับรู้ร�ยได้

รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการบัญชีที่ส�าคัญรายการหนึ่งของกลุ่มบริษัทเน่ืองจากจ�านวนรายได้ท่ีบันทึกในบัญชี จะส่งผล 
กระทบโดยตรงต่อผลก�าไรขาดทุนประจ�าปีของกลุ่มบริษัท โดยในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายและบริการเป็นจ�านวน 
2,872 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98.9 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับมูลค่าและ
ระยะเวลาในการรับรู้รายได้ 
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

• ประเมนิและทดสอบความมปีระสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกับการรบัรูร้ายได้ของกลุม่บรษิทั 
โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมข้อ 15 ยอดคงเหลอืของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการมสีาระส�าคญั
ต่องบการเงินของกลุม่บรษิทั หรอืคดิเป็นร้อยละ 53.4 ของสนิทรพัย์รวม ข้าพเจ้าจงึให้ความส�าคญัในการตรวจสอบและพิจารณาการด้อยค่า 
ของสินทรัพย์ดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สนิทรพัย์นัน้ การพิจารณาค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวต้องใช้ดลุยพินิจท่ีส�าคัญของฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษิทัท่ีเก่ียวข้องกับการ
คาดการณ์ผลการด�าเนนิงานในอนาคตและการประเมนิแผนงานในอนาคต รวมถึงการก�าหนดอตัราคดิลดและสมมตฐิานท่ีส�าคญั ซึง่ท�าให้
เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ข้าพเจ้าได้ประเมนิการก�าหนดหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสดและแบบจ�าลองทางการเงนิทีฝ่่ายบรหิารของ กลุม่บรษิทัเลอืกใช้ตามความ
เหมาะสมของสนิทรพัย์แต่ละประเภทโดยการท�าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบรหิารว่าสอดคล้องตามลกัษณะการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและประเมินเรื่องดังต่อไปนี้ 

• ประเมนิและทดสอบข้อสมมตทิีใ่ช้ในการจดัท�าแผนและคาดการณ์กระแสเงนิสดในอนาคตของกลุม่บรษิทั โดยการท�าความเข้าใจ
ในกระบวนการที่ท�าให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 
และเปรยีบเทียบประมาณการกระแสเงนิสดในอดตีกับผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิเพ่ือประเมนิการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบรหิาร
ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว

• พิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ โดยวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนของกลุ่มบริษัท และข้อมูลอื่นๆ

• ทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจ�าลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลงข้อสมมตทิีส่�าคญัต่อมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตท่ีใช้ในการคาดการณ์
กระแสเงินสด

• สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ก�รด้อยค่�ของค่�คว�มนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 16 และ ข้อ 17 ยอดคงเหลือของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีสาระส�าคัญ
ต่องบการเงินของกลุม่บรษิทั หรอืคดิเป็นร้อยละ 8.9 และร้อยละ 7.2 ของสนิทรพัย์รวมตามล�าดับ นอกจากนีก้ารประเมนิการด้อยค่าของค่า
ความนิยมและสนิทรพัย์ไม่มตัีวตนถือเป็นประมาณการทางบญัชท่ีีส�าคญัท่ีฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพินจิอย่างสงูในการระบหุน่วยสนิทรพัย์ท่ี
ก่อให้เกดิเงินสดและการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีกิ่จการคาดว่าจะได้รบัจากกลุม่สนิทรพัย์น้ัน รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลด
และอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งท�าให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ โดยการ
ท�าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้
ท�าความเข้าใจและประเมินเรื่องดังต่อไปนี้

• ประเมนิและทดสอบข้อสมมตทิีใ่ช้ในการจดัท�าแผนและคาดการณ์กระแสเงนิสดในอนาคตของกลุม่บรษิทั โดยการท�าความเข้าใจ
ในกระบวนการที่ท�าให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 
และเปรยีบเทียบประมาณการกระแสเงนิสดในอดตีกับผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิเพ่ือประเมนิการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบรหิาร
ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
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• พิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ โดยวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนของกลุ่มบริษัท และข้อมูลอื่นๆ

• ทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจ�าลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลงข้อสมมตทิีส่�าคญัต่อมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตท่ีใช้ในการคาดการณ์
กระแสเงินสด

• สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุม่บรษิทั) และงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล 
จ�ากดั (มหาชน) ส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชท่ีานอืน่ ซึง่แสดงความเห็นอย่างไม่มเีง่ือนไขตามรายงาน
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อ
ข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้ม ีความขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญั
กับงบการเงินหรอืกับความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่แสดงขัดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ
หรอืไม ่หากในการปฏบิตังิานดงักล่าว ข้าพเจา้สรปุได้ว่าข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญัแล้ว ข้าพเจา้จะต้องรายงานข้อ
เท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลต่องบก�รเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับ
ผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนินงานต่อเนือ่ง การเปิดเผยเรือ่งท่ีเก่ียวกับ
การด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวัีตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อ
เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรอืข้อผดิพลาดและถือว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวม
กันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
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• ระบแุละประเมนิความเสีย่งท่ีอาจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติ
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบ
บญัชทีีเ่พียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งท่ีไม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กิดจากข้อผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเก่ียวกับการสมรูร่้วมคดิ
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักิจการทีด่�าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือ
หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประเมนิว่างบการ
เงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมลูทางการเงนิของกิจการหรอืของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุม่บรษิทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบตัิ
งานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกับผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลในเรือ่งต่างๆซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเด็น
ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่นัียส�าคัญในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สือ่สารกับผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดแูลเก่ียวกับความสมัพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

 ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 40,460,408          80,025,292          24,220,253          73,030,505          
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ 8 1,811,724            1,905,918            84,029                 6,152                   
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 6, 9 315,903,893        389,257,312        219,455,731        268,177,114        
สนิคา้คงเหลอื 10 165,295,116        1,115,396,001     121,482,792        1,074,460,597     
เงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวขอ้งกนั 6 -                           15,667,000          320,500,000        264,200,000        
เงินจา่ยลว่งหนา้คา่จา้งและซือ้สนิคา้ 624,615               12,071,847          624,615               12,071,847          
สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 9,453,395            7,940,256            6,425,994            6,339,277            
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 533,549,151        1,622,263,626     692,793,414        1,698,285,492     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ าที่มีภาระค า้ประกนั 11 30,089,100          10,000,000          30,089,100          10,000,000          
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 12 -                           -                           428,033,927        438,333,927        
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 13 300,946,058        228,439,753        111,051,487        111,051,487        
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 14 20,000,000          20,000,000          -                           -                           
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 15 1,625,466,716     1,710,089,394     780,763,310        827,016,662        
สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 16 219,949,795        101,423,611        -                           -                           
คา่ความนิยม 17 269,804,794        269,804,794        -                           -                           
เงินจา่ยลว่งหนา้คา่สนิทรพัย์ 731,140               4,661,217            -                           3,930,077            
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 31,663,511          26,792,696          21,085,272          18,838,454          
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 12,865,508          39,184,666          9,495,426            11,648,070          
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,511,516,622     2,410,396,131     1,380,518,522     1,420,818,677     
รวมสินทรัพย์ 3,045,065,773     4,032,659,757     2,073,311,936     3,119,104,169     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 18 112,126,012        811,892,963        68,577,952          747,862,535        
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 6, 19 278,747,973        418,037,814        102,610,582        320,470,409        
เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้ 6,364,030            90,365,402          3,512,652            89,729,340          
เงินกูย้มืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 6 100,500,000        103,500,000        -                           -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 7,014,934            19,192,873          7,014,934            16,719,155          
เงินกูย้มืระยะยาว - สว่นที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20 231,666,311        159,071,448        120,709,154        113,982,798        
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ระยะยาว - สว่นที่ถงึก าหนดช าระ
   ภายในหนึ่งปี 21 24,509,832          23,466,781          4,072,498            2,571,738            
หุน้กู ้- สว่นที่ถงึก าหนดไถถ่อนภายในหนึ่งปี 22 400,000,000        -                           400,000,000        -                           
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,160,929,092     1,625,527,281     706,497,772        1,291,335,975     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว  - สทุธิจากสว่นที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20 262,514,246        506,595,831        49,844,554          171,162,218        
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถงึก าหนดช าระ
   ภายในหนึ่งปี 21 16,092,184          36,640,663          3,938,096            4,155,948            
หุน้กู ้- สทุธิจากสว่นที่ถงึก าหนดไถถ่อนภายในหนึ่งปี 22 -                           400,000,000        -                           400,000,000        
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 59,656,938          63,670,549          28,205,702          30,677,548          
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 23 21,348,657          19,381,545          18,230,968          17,234,010          
ประมาณการหนีส้นิส  าหรบัการรือ้ถอน 56,986,963          53,063,242          41,455,800          41,169,321          
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 23,697,851          23,747,963          13,884,767          13,934,880          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 440,296,839        1,103,099,793     155,559,887        678,333,925        
รวมหนีสิ้น 1,601,225,931     2,728,627,074     862,057,659        1,969,669,900     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 18 112,126,012        811,892,963        68,577,952          747,862,535        
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 6, 19 278,747,973        418,037,814        102,610,582        320,470,409        
เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้ 6,364,030            90,365,402          3,512,652            89,729,340          
เงินกูย้มืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 6 100,500,000        103,500,000        -                           -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 7,014,934            19,192,873          7,014,934            16,719,155          
เงินกูย้มืระยะยาว - สว่นที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20 231,666,311        159,071,448        120,709,154        113,982,798        
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ระยะยาว - สว่นที่ถงึก าหนดช าระ
   ภายในหนึ่งปี 21 24,509,832          23,466,781          4,072,498            2,571,738            
หุน้กู ้- สว่นที่ถงึก าหนดไถถ่อนภายในหนึ่งปี 22 400,000,000        -                           400,000,000        -                           
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,160,929,092     1,625,527,281     706,497,772        1,291,335,975     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว  - สทุธิจากสว่นที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20 262,514,246        506,595,831        49,844,554          171,162,218        
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถงึก าหนดช าระ
   ภายในหนึ่งปี 21 16,092,184          36,640,663          3,938,096            4,155,948            
หุน้กู ้- สทุธิจากสว่นที่ถงึก าหนดไถถ่อนภายในหนึ่งปี 22 -                           400,000,000        -                           400,000,000        
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 59,656,938          63,670,549          28,205,702          30,677,548          
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 23 21,348,657          19,381,545          18,230,968          17,234,010          
ประมาณการหนีส้นิส  าหรบัการรือ้ถอน 56,986,963          53,063,242          41,455,800          41,169,321          
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 23,697,851          23,747,963          13,884,767          13,934,880          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 440,296,839        1,103,099,793     155,559,887        678,333,925        
รวมหนีสิ้น 1,601,225,931     2,728,627,074     862,057,659        1,969,669,900     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วนของผู้ถือหุน้

ทนุเรอืนหุน้ 24
   ทนุจดทะเบียน
      หุน้สามญั 734,366,301 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 367,183,150        367,183,150        367,183,150        367,183,150        
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูคา่แลว้
      หุน้สามญั 667,605,301 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 333,802,650        333,802,650        333,802,650        333,802,650        
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 587,165,358        587,165,358        587,165,358        587,165,358        
สว่นเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย 116,826               - -                           -
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 40,000,254          40,000,254          40,000,254          40,000,254          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 431,937,761        308,115,651        250,286,015        188,466,007        
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ (297,769)              -                           -                           -                           
สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 1,392,725,080     1,269,083,913     1,211,254,277     1,149,434,269     
สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 51,114,762          34,948,770          -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,443,839,842     1,304,032,683     1,211,254,277     1,149,434,269     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ 3,045,065,773     4,032,659,757     2,073,311,936     3,119,104,169     

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,871,958,505     2,552,894,072     2,490,083,502     2,178,980,229     
เงินปันผลรบั 13 -                           -                           -                           24,068,193          
รายไดอ่ื้น 31,617,831          55,970,897          46,715,912          60,093,228          
รวมรำยได้ 2,903,576,336     2,608,864,969     2,536,799,414     2,263,141,650     
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขายและบรกิาร 2,485,814,276     2,203,043,070     2,203,136,897     1,890,257,451     
คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่าย 68,474,693          66,526,989          41,225,484          40,660,345          
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 185,162,765        156,634,511        127,546,155        127,363,502        
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,739,451,734     2,426,204,570     2,371,908,536     2,058,281,298     
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 164,124,602        182,660,399        164,890,878        204,860,352        
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 13 72,506,304          59,126,534          -                           -                           
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 236,630,906        241,786,933        164,890,878        204,860,352        
คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (61,614,166)         (83,034,494)         (37,512,327)         (55,807,915)         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 175,016,740        158,752,439        127,378,551        149,052,437        
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 27 (21,448,901)         (22,245,141)         (25,502,225)         (25,578,942)         
ก ำไรส ำหรับปี 153,567,839        136,507,298        101,876,326        123,473,495        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ (595,418)              -                           -                           -                           
รายการที่จะถกูบนัทึกในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (595,418)              -                           -                           -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (595,418)              -                           -                           -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 152,972,421        136,507,298        101,876,326        123,473,495        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,871,958,505     2,552,894,072     2,490,083,502     2,178,980,229     
เงินปันผลรบั 13 -                           -                           -                           24,068,193          
รายไดอ่ื้น 31,617,831          55,970,897          46,715,912          60,093,228          
รวมรำยได้ 2,903,576,336     2,608,864,969     2,536,799,414     2,263,141,650     
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขายและบรกิาร 2,485,814,276     2,203,043,070     2,203,136,897     1,890,257,451     
คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่าย 68,474,693          66,526,989          41,225,484          40,660,345          
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 185,162,765        156,634,511        127,546,155        127,363,502        
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,739,451,734     2,426,204,570     2,371,908,536     2,058,281,298     
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 164,124,602        182,660,399        164,890,878        204,860,352        
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 13 72,506,304          59,126,534          -                           -                           
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 236,630,906        241,786,933        164,890,878        204,860,352        
คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (61,614,166)         (83,034,494)         (37,512,327)         (55,807,915)         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 175,016,740        158,752,439        127,378,551        149,052,437        
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 27 (21,448,901)         (22,245,141)         (25,502,225)         (25,578,942)         
ก ำไรส ำหรับปี 153,567,839        136,507,298        101,876,326        123,473,495        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ (595,418)              -                           -                           -                           
รายการที่จะถกูบนัทึกในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (595,418)              -                           -                           -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (595,418)              -                           -                           -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 152,972,421        136,507,298        101,876,326        123,473,495        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กำรแบ่งปันก ำไร

สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 163,878,428        139,578,457        101,876,326        123,473,495        
สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (10,310,589)         (3,071,159)           

153,567,839        136,507,298        
-                           -                           

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 163,580,659        139,578,457        101,876,326        123,473,495        
สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (10,608,238)         (3,071,159)           

152,972,421        136,507,298        
-                           -                           

ก ำไรต่อหุน้ 30
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน
   ก าไรสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 0.245                   0.209                   0.153                   0.185                   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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We build our people...
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บริษัท ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก ำไรก่อนภำษี 175,016,740          158,752,439      127,378,551      149,052,437      
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรบั (จ่ำย)
   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
   คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 115,742,573          119,013,281      65,785,226        67,625,436        
   หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 1,155,600             1,877,352          1,155,600          -                        
   รำยกำรปรบัลดสินคำ้คงเหลือเป็นมลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บั 4,444,532             2,228,663          4,122,765          608,447             
   ก ำไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงในมลูคำ่หลกัทรพัยเ์พ่ือคำ้ (20,957)                 (20,995)              (958)                   (39)                     
   ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคำ้ (84,849)                 (232,504)            (76,919)              (232,504)            
   คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 11,000,000            -                        -                        -                        
   คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                            -                        10,300,000        18,143,333        
   สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (72,506,304)          (59,126,534)       -                        -                        
   (ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ 3,899,876             (3,810,588)         1,208,932          -                        
   ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์ 76,446                  477,610             17,572               383,762             
   คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของอปุกรณ์ 10,823,683            11,317,356        523,683             -                        
   โอนกลบัคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของอปุกรณ์ (2,308,512)            -                        (2,308,512)         -                        
   ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 6,958,064             2,716,611          5,987,910          1,958,240          
   ประมำณกำรหนีส้ินส  ำหรบักำรรือ้ถอน (9,921)                   -                        (9,921)                -                        
   (ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ 6,258,120             (3,276,119)         3,811,563          (3,247,617)         
   รำยไดเ้งินปันผล -                            -                        -                        (24,068,193)       
   คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 56,695,976            75,969,824        35,500,856        48,864,006        
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์
   และหนีส้ินด  ำเนินงำน 317,141,067          305,886,396      253,396,348      259,087,308      
สินทรพัยด์  ำเนินงำน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
   ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 68,929,899            18,464,163        47,603,055        18,822,771        
   สินคำ้คงเหลือ 945,322,621          (872,667,199)     948,855,040      (875,133,777)     
   เงินจ่ำยลว่งหนำ้คำ่จำ้งและซือ้สินคำ้ 11,447,232            (10,978,089)       11,447,232        (10,978,089)       
   สินทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน (1,200,107)            500,229             (86,717)              209,892             
   สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ่ืน (31,246,387)          14,027,498        2,152,644          184,542             
หนีส้ินด  ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
   เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น (212,737,535)        147,924,507      (219,100,325)     143,056,875      
   เงินรบัลว่งหนำ้จำกลกูคำ้ (84,001,372)          86,595,636        (86,216,689)       85,959,574        
   จ่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน (4,990,952)            (717,470)            (4,990,952)         (352,492)            
   หนีส้ินไมห่มนุเวยีนอ่ืน (50,113)                 (13,900)              (50,113)              (13,900)              
เงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 1,008,614,353       (310,978,229)     953,009,523      (379,157,296)     
   จ่ำยดอกเบีย้ (54,352,052)          (78,956,379)       (35,863,761)       (49,907,600)       
   จ่ำยภำษีเงินได้ (42,797,440)          (10,813,558)       (39,925,110)       (9,355,269)         
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 911,464,861          (400,748,166)     877,220,652      (438,420,165)     

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก ำไรก่อนภำษี 175,016,740          158,752,439      127,378,551      149,052,437      
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรบั (จ่ำย)
   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
   คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 115,742,573          119,013,281      65,785,226        67,625,436        
   หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 1,155,600             1,877,352          1,155,600          -                        
   รำยกำรปรบัลดสินคำ้คงเหลือเป็นมลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บั 4,444,532             2,228,663          4,122,765          608,447             
   ก ำไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงในมลูคำ่หลกัทรพัยเ์พ่ือคำ้ (20,957)                 (20,995)              (958)                   (39)                     
   ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคำ้ (84,849)                 (232,504)            (76,919)              (232,504)            
   คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 11,000,000            -                        -                        -                        
   คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                            -                        10,300,000        18,143,333        
   สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (72,506,304)          (59,126,534)       -                        -                        
   (ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ 3,899,876             (3,810,588)         1,208,932          -                        
   ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์ 76,446                  477,610             17,572               383,762             
   คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของอปุกรณ์ 10,823,683            11,317,356        523,683             -                        
   โอนกลบัคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของอปุกรณ์ (2,308,512)            -                        (2,308,512)         -                        
   ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 6,958,064             2,716,611          5,987,910          1,958,240          
   ประมำณกำรหนีส้ินส  ำหรบักำรรือ้ถอน (9,921)                   -                        (9,921)                -                        
   (ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ 6,258,120             (3,276,119)         3,811,563          (3,247,617)         
   รำยไดเ้งินปันผล -                            -                        -                        (24,068,193)       
   คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 56,695,976            75,969,824        35,500,856        48,864,006        
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์
   และหนีส้ินด  ำเนินงำน 317,141,067          305,886,396      253,396,348      259,087,308      
สินทรพัยด์  ำเนินงำน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
   ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 68,929,899            18,464,163        47,603,055        18,822,771        
   สินคำ้คงเหลือ 945,322,621          (872,667,199)     948,855,040      (875,133,777)     
   เงินจ่ำยลว่งหนำ้คำ่จำ้งและซือ้สินคำ้ 11,447,232            (10,978,089)       11,447,232        (10,978,089)       
   สินทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน (1,200,107)            500,229             (86,717)              209,892             
   สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ่ืน (31,246,387)          14,027,498        2,152,644          184,542             
หนีส้ินด  ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
   เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น (212,737,535)        147,924,507      (219,100,325)     143,056,875      
   เงินรบัลว่งหนำ้จำกลกูคำ้ (84,001,372)          86,595,636        (86,216,689)       85,959,574        
   จ่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน (4,990,952)            (717,470)            (4,990,952)         (352,492)            
   หนีส้ินไมห่มนุเวยีนอ่ืน (50,113)                 (13,900)              (50,113)              (13,900)              
เงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 1,008,614,353       (310,978,229)     953,009,523      (379,157,296)     
   จ่ำยดอกเบีย้ (54,352,052)          (78,956,379)       (35,863,761)       (49,907,600)       
   จ่ำยภำษีเงินได้ (42,797,440)          (10,813,558)       (39,925,110)       (9,355,269)         
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 911,464,861          (400,748,166)     877,220,652      (438,420,165)     

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

งบกระแสเงินสด (ต่อ)บริษัท ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนัเพ่ิมขึน้ (20,089,100)          (10,000,000)       (20,089,100)       (10,000,000)       
ซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคำ้ (40,000,000)          (329,805,609)     (40,000,000)       (329,805,609)     
เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคำ้ 40,200,000            330,032,000      40,000,000        330,032,000      
ซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย (1,749,900)            -                        -                        -                        
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (250,000)               -                        (69,250,000)       (90,700,000)       
รบัช ำระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 4,917,000             3,000,000          12,950,000 -                        
ซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ (22,338,943)          (68,550,960)       (10,234,187)       (7,375,348)         
เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ 26,588,325            1,878,505          993,925             -                        
เงินปันผลรบัจำกบรษัิทรว่ม -                            24,068,193        -                        24,068,193        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12,722,618)          (49,377,871)       (85,629,362)       (83,780,764)       
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (702,945,848)        649,872,108      (682,463,481)     625,623,865      
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ 22,000,000            13,500,000        -                        -                        
ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (25,000,000)          (400,000)            -                        -                        
เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะยำว -                            672,000,000      -                        672,000,000      
ช ำระคนืเงินกูย้ืมระยะยำว (171,486,722)        (555,905,411)     (114,591,309)     (466,353,360)     
ช ำระคืนหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว (24,065,428)          (24,018,654)       (3,277,091)         (2,801,415)         
เงินสดรบัจำกหุน้กู้ -                            400,000,000      -                        400,000,000      
ช ำระคืนหุน้กู้ -                            (500,000,000)     -                        (500,000,000)     
เงินสดรบัจำกผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 3,842,754             1,625,000          -                        -                        
เงินสดจ่ำยเงินปันผล (40,056,318)          (146,873,166)     (40,056,318)       (146,873,166)     
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ (937,711,562)        509,799,877      (840,388,199)     581,595,924      
ผลตำ่งจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิลดลง (595,435)               -                        -                        -                        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (39,564,754)          59,673,840        (48,796,909)       59,394,995        
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรบัรำยกำรเงินสด
   และรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด (130)                      (47,619)              (13,343)              (47,619)              
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดตน้ปี 80,025,292            20,399,071        73,030,505        13,683,129        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยปี 40,460,408            80,025,292        24,220,253        73,030,505        

-                            -                        -                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รำยกำรที่ไมใ่ช่เงินสด
   รำยกำรซือ้สินทรพัยท์ี่ยงัไมไ่ดจ้่ำยช ำระ 18,386,906            22,518,369        1,022,845          76,034               
   รำยกำรซือ้สินทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำซือ้ 4,560,000             -                        4,560,000          -                        
   สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุของบรษัิทยอ่ยเพ่ิมขึน้จำกลกูหนีอ่ื้น 22,265,003            -                        -                        -                        
   สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุของบรษัิทยอ่ยเพ่ิมขึน้จำกเจำ้หนีอ่ื้น 2,533,199             -                        -                        -                        

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บรษิัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นบรษิัทมหำชนซึ่งจดัตัง้และมีภมูิล ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของ
บรษิัทฯ มีดงันี ้

1.1 น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณท์ี่ใชใ้นอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมส ำรวจ และผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรง
กลั่นน ำ้มัน โรงปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มันหล่อล่ืน โรงงำนโพลิเมอรแ์ละพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 
โรงไฟฟ้ำและระบบสำธำรณปูโภค 

1.2 ใหบ้รกิำรเป็นท่ีปรกึษำและใหค้  ำแนะน ำดำ้นกำรตลำด ส ำหรบัสินคำ้และบรกิำรต่ำงๆ รวมทัง้กำรศกึษำควำมเหมำะสม 
ควำมเป็นไปไดข้องงำนหรือโครงกำรที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมพลังงำน โรงกลั่นน ้ำมันปิโตรเคมี โรงไฟฟ้ำและ
สำธำรณปูโภคต่ำงๆ 

1.3 ผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพเพื่อใชใ้นกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำรขนส่งคมนำคม และอตุสำหกรรมทั่วไป 

1.4 รับเหมำก่อสรำ้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใชใ้นอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ         
โรงกลั่นน ำ้มนั โรงปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนัหล่อล่ืน โรงงำนโพลีเมอรแ์ละพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 
โรงไฟฟ้ำและระบบสำธำรณปูโภค 

1.5 ผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เช่น ก๊ำซธรรมชำติอดั ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงตม้) ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ 
เป็นตน้ 

 ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่  เลขที่ 1 อำคำรทีพี แอนด ์ที ชั้น 19 ซอยวิภำวดีรังสิต 19  ถนนวิภำวดีรงัสิต    
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร และมีสำขำซึ่งประกอบดว้ย 

สำขำที่ 1 ใช้เป็นคลังเก็บสินคำ้ ตั้งอยู่เลขที่  999 หมู่ที่  4 ซอยเทศบำลบำงปู 99 (เสริมมิตร) ถนนสุขุมวิท ต ำบล         
บำงปใูหม่ อ ำเภอเมืองสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

สำขำที่ 2 ใชเ้ป็นส ำนกังำนขำยและประสำนงำน ตัง้อยู่เลขที่ 188/76 ถนนสขุมุวิท ต ำบลมำบตำพดุ อ ำเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

สำขำที่ 3 จดยกเลิกสำขำ เมื่อวนัท่ี 26 ธันวำคม 2560 

สำขำที่ 4 ใชเ้ป็นโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย ตัง้อยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 2 ต ำบลแม่แตง อ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

สำขำที่ 5 ใชเ้ป็นโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย ตัง้อยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 8 ต ำบลกกแรต อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั 

สำขำที่ 6 ใชเ้ป็นโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย ตัง้อยู่เลขที่ 150/1 หมู่ที่ 2 ต ำบลแม่แตง อ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

114

We build our people...



บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บรษิัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นบรษิัทมหำชนซึ่งจดัตัง้และมีภมูิล ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของ
บรษิัทฯ มีดงันี ้

1.1 น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณท์ี่ใชใ้นอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมส ำรวจ และผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรง
กลั่นน ำ้มัน โรงปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มันหล่อล่ืน โรงงำนโพลิเมอรแ์ละพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 
โรงไฟฟ้ำและระบบสำธำรณปูโภค 

1.2 ใหบ้รกิำรเป็นท่ีปรกึษำและใหค้  ำแนะน ำดำ้นกำรตลำด ส ำหรบัสินคำ้และบรกิำรต่ำงๆ รวมทัง้กำรศกึษำควำมเหมำะสม 
ควำมเป็นไปไดข้องงำนหรือโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมพลังงำน โรงกลั่นน ้ำมันปิโตรเคมี โรงไฟฟ้ำและ
สำธำรณปูโภคต่ำงๆ 

1.3 ผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพเพื่อใชใ้นกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำรขนส่งคมนำคม และอตุสำหกรรมทั่วไป 

1.4 รับเหมำก่อสรำ้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใชใ้นอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ         
โรงกลั่นน ำ้มนั โรงปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนัหล่อล่ืน โรงงำนโพลีเมอรแ์ละพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 
โรงไฟฟ้ำและระบบสำธำรณปูโภค 

1.5 ผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เช่น ก๊ำซธรรมชำติอดั ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงตม้) ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ 
เป็นตน้ 

 ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่  เลขที่ 1 อำคำรทีพี แอนด ์ที ชั้น 19 ซอยวิภำวดีรังสิต 19  ถนนวิภำวดีรงัสิต    
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร และมีสำขำซึ่งประกอบดว้ย 

สำขำที่ 1 ใช้เป็นคลังเก็บสินคำ้ ตั้งอยู่เลขที่  999 หมู่ที่  4 ซอยเทศบำลบำงปู 99 (เสริมมิตร) ถนนสุขุมวิท ต ำบล         
บำงปใูหม่ อ ำเภอเมืองสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

สำขำที่ 2 ใชเ้ป็นส ำนกังำนขำยและประสำนงำน ตัง้อยู่เลขที่ 188/76 ถนนสขุมุวิท ต ำบลมำบตำพดุ อ ำเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

สำขำที่ 3 จดยกเลิกสำขำ เมื่อวนัท่ี 26 ธันวำคม 2560 

สำขำที่ 4 ใชเ้ป็นโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย ตัง้อยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 2 ต ำบลแม่แตง อ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

สำขำที่ 5 ใชเ้ป็นโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย ตัง้อยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 8 ต ำบลกกแรต อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั 

สำขำที่ 6 ใชเ้ป็นโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย ตัง้อยู่เลขที่ 150/1 หมู่ที่ 2 ต ำบลแม่แตง อ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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2. เกณฑใ์นกำรจัดท ำงบกำรเงนิ 

2.1 งบกำรเงินนีจ้ัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ .ศ. 2547 โดย
แสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัที่ 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำม
ในพระรำชบญัญัติกำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัที่บริษัทฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปล
จำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยนี ้

 งบกำรเงินนีไ้ดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทนุเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมนีไ้ดจ้ัดท ำขึน้โดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ 
“บรษิัทฯ”) และบรษิัทย่อย (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ “บรษิัทย่อย”) ดงัต่อไปนี ้

ชื่อบรษิัท ลกัษณะธุรกจิ 
จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

อตัรำรอ้ยละ                             
ของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
   รอ้ยละ รอ้ยละ 

บรษิัทย่อยที่บรษิัทฯถือหุน้โดยตรง     
บรษิัท ยเูอซี ยทูิลิตีส ์จ ำกดั รบัจำ้งผลิตน ำ้ประปำรวมทัง้ 

จ ำหน่ำยและติดตัง้วสัดอุปุกรณ ์                    
ที่เก่ียวขอ้ง 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพเพื่อใช้
ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ                            
กำรขนส่งคมนำคมและ
อตุสำหกรรมทั่วไป 

ไทย 50.01 50.01 

บรษิัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ               
และพลงังำนทดแทน 

ไทย 99.99 99.99 

บรษิัท ยเูอซี แอด็วำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์                            
เคมิคลัส ์จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑท์ี่ใชใ้นอตุสำหกรรม
ทั่วไป 

ไทย 99.99 99.99 

     
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ชื่อบรษิัท ลกัษณะธุรกจิ 
จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

อตัรำรอ้ยละ                             
ของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
   รอ้ยละ รอ้ยละ 

บรษิัทย่อยที่บรษิัทฯถือหุน้โดยออ้ม     
ถือหุ้นโดยบริษทั ยูเอซี แอนด ์ทพีีท ีเอน็เนอรย่ี์ จ ำกัด    
บรษิัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงอดัแท่ง ไทย 50.00 50.00 
ถือหุ้นโดยบริษทั บริษทั ยูเอซ ีเอ็นเนอรย่ี์ จ ำกดั    
บรษิัท โซล่ำ เอ็นเนอรจ์ี รูฟ พำวเวอร ์จ ำกดั                          ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ                       

และพลงังำนทดแทน 
ไทย 99.98 99.98 

บรษิัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ                   
และพลงังำนทดแทน 

ไทย 99.99 74.97 

Vientiane Waste Management Company 
Limited 

พฒันำที่ดินเพื่อสรำ้งโรงงำนจดักำร
ขยะเพื่อผลิตพลงังำนทดแทน 

สำธำรณรฐั
ประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

50.01 - 

ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคมุกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได ้หำกบริษัทฯมีสิทธิไดร้บัหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ได ้ 

ค)  บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตัง้แต่วนัที่บริษัทฯมีอ ำนำจในกำรควบคมุ
บรษิัทย่อยจนถึงวนัท่ีบรษิัทฯสิน้สดุกำรควบคมุบรษิัทย่อยนัน้   

ง) งบกำรเงินของบรษิัทย่อยไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชน้โยบำยกำรบญัชีที่ส  ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบรษิัทฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปล่ียน ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเ ป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซึ่งเกิดขึน้จำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำร
แปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบรษิัทฯ รำยกำรคำ้ระหว่ำงกันท่ีมีสำระส ำคญัไดถ้กูตดัออกจำกงบกำรเงินรวมนีแ้ลว้  

ช) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรพัยส์ทุธิของบริษัทย่อยส่วนที่
ไม่ไดเ้ป็นของบรษิัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บรษิัทฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทนุในบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มตำมวิธีรำคำทนุ  
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ชื่อบรษิัท ลกัษณะธุรกจิ 
จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

อตัรำรอ้ยละ                             
ของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
   รอ้ยละ รอ้ยละ 

บรษิัทย่อยที่บรษิัทฯถือหุน้โดยออ้ม     
ถือหุ้นโดยบริษทั ยูเอซี แอนด ์ทพีีท ีเอน็เนอรย่ี์ จ ำกัด    
บรษิัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงอดัแท่ง ไทย 50.00 50.00 
ถือหุ้นโดยบริษทั บริษทั ยูเอซ ีเอ็นเนอรย่ี์ จ ำกดั    
บรษิัท โซล่ำ เอ็นเนอรจ์ี รูฟ พำวเวอร ์จ ำกดั                          ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ                       

และพลงังำนทดแทน 
ไทย 99.98 99.98 

บรษิัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ                   
และพลงังำนทดแทน 

ไทย 99.99 74.97 

Vientiane Waste Management Company 
Limited 

พฒันำที่ดินเพื่อสรำ้งโรงงำนจดักำร
ขยะเพื่อผลิตพลงังำนทดแทน 

สำธำรณรฐั
ประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

50.01 - 

ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคมุกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได ้หำกบริษัทฯมีสิทธิไดร้บัหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ได ้ 

ค)  บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตัง้แต่วนัที่บริษัทฯมีอ ำนำจในกำรควบคมุ
บรษิัทย่อยจนถึงวนัท่ีบรษิัทฯสิน้สดุกำรควบคมุบรษิัทย่อยนัน้   

ง) งบกำรเงินของบรษิัทย่อยไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชน้โยบำยกำรบญัชีที่ส  ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบรษิัทฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปล่ียน ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเ ป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซึ่งเกิดขึน้จำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำร
แปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบรษิัทฯ รำยกำรคำ้ระหว่ำงกันท่ีมีสำระส ำคญัไดถ้กูตดัออกจำกงบกำรเงินรวมนีแ้ลว้  

ช) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรพัยส์ทุธิของบริษัทย่อยส่วนที่
ไม่ไดเ้ป็นของบรษิัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บรษิัทฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทนุในบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มตำมวิธีรำคำทนุ  
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3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดร้บักำรปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงินของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งไดม้ีกำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
เก่ียวขอ้งต่อไปนี ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สญัญำก่อสรำ้ง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31    
   (ปรบัปรุง 2560) 

เรื่อง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับรกิำร
โฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรบัปรุง 2560)  

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรบัปรุง 2560)  

เรื่อง สญัญำส ำหรบักำรก่อสรำ้งอสงัหำรมิทรพัย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรบัปรุง 2560)  

เรื่อง กำรโอนสินทรพัยจ์ำกลกูคำ้ 

 กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 กับสญัญำที่ท ำกับลกูคำ้ทุกสญัญำ ยกเวน้สญัญำที่อยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอื่น มำตรฐำนฉบบันีไ้ดก้ ำหนดหลกักำร  5 ขัน้ตอนส ำหรบักำรรบัรูร้ำยไดท้ี่
เกิดขึน้จำกสญัญำที่ท ำกับลกูคำ้ โดยกิจกำรจะรบัรูร้ำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะ
มีสิทธิไดร้บัจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบรกิำรท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลกูคำ้ และก ำหนดใหก้ิจกำรตอ้งใชด้ลุยพินิจและ
พิจำรณำขอ้เท็จจรงิและเหตกุำรณท์ี่เก่ียวขอ้งทัง้หมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขัน้ตอน 

มำตรฐำนฉบบันีไ้ม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบรษิัท  

 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที ่1 มกรำคม 2563 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุง ซึ่งจะมีผลบังคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไดร้บักำรปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้เีนือ้หำเท่ำเทยีม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิ
ทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบตัิทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปนีท้ี่มีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซึ่งสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก ่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหนีสิ้นทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทนุ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเ ก่ียวกับกำรจัดประเภทและ                                   
กำรวดัมลูค่ำเครื่องมือทำงกำรเงินดว้ยมลูค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำร
เก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึน้ และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกันควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนีม้ีผลบงัคบัใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจบุนัถกูยกเลิกไป 

ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มบรษิัทเชื่อว่ำมำตรฐำนฉบบันีจ้ะไมม่ีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่ม
บรษิัท 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีที่เก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบันีไ้ดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรบัรูร้ำยกำร กำรวดัมลูค่ำ กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนีสิ้นส ำหรบัสญัญำเช่ำทุก
รำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรพัยอ์ำ้งอิงนัน้มีมลูค่ำต ่ำ 
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We build our people...



 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที ่1 มกรำคม 2563 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุง ซึ่งจะมีผลบังคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไดร้บักำรปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้เีนือ้หำเท่ำเทยีม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิ
ทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบตัิทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปนีท้ี่มีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซึ่งสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหนีสิ้นทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทนุ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเ ก่ียวกับกำรจัดประเภทและ                                   
กำรวดัมลูค่ำเครื่องมือทำงกำรเงินดว้ยมลูค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำร
เก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึน้ และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกันควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนีม้ีผลบงัคบัใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจบุนัถกูยกเลิกไป 

ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มบรษิัทเชื่อว่ำมำตรฐำนฉบบันีจ้ะไมม่ีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่ม
บรษิัท 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีที่เก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบันีไ้ดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรบัรูร้ำยกำร กำรวดัมลูค่ำ กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนีสิ้นส ำหรบัสญัญำเช่ำทุก
รำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรพัยอ์ำ้งอิงนัน้มีมลูค่ำต ่ำ 
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and our people build our business



 

กำรบญัชีส ำหรบัผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้หเ้ช่ำยงัคง
ต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับ
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบับนีม้ำถือปฏิบัติโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำน
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบันีม้ำถือปฏิบตัิใชค้รัง้แรกโดยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 2563 และไม่
ปรบัยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มบรษิัทคำดว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษัทมีจ ำนวนเพิ่มขึน้รวมทั้งสิน้ประมำณ 111.95 ลำ้นบำท 
(เฉพำะของบริษัทฯ: ประมำณ 85.03 ลำ้นบำท) และหนีสิ้นของกลุ่มบริษัทมีจ ำนวนเพิ่มขึน้รวมทั้งสิน้ประมำณ 
111.95 ลำ้นบำท (เฉพำะของบรษิัทฯ: ประมำณ 85.03 ลำ้นบำท) 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสนิคา้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รบัรูเ้มื่อกลุ่มบริษัทไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้แลว้ กล่ำวคือ เมื่อมีกำรส่งมอบ
สินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมลูค่ำที่ไดร้บัหรือคำดว่ำจะไดร้บัส ำหรบัสินคำ้ที่ไดส่้งมอบหลงัจำกหกัประมำณกำร
สินคำ้รบัคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 

รายไดค้่าบริการ 

รำยไดค้่ำบรกิำรรบัรูเ้มื่อกิจกำรใหบ้รกิำรเสรจ็สิน้ 

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้รบัถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนที่แทจ้รงิ 

เงนิปันผลรบั 

เงินปันผลรบัถือเป็นรำยไดเ้มื่อกลุ่มบรษิัทมีสิทธิในกำรรบัเงินปันผล 

4.2 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภำพคล่องสงู ซึ่งถึง
ก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นแสดงมลูค่ำตำมจ ำนวนมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บั กลุ่มบริษัทบนัทึกค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรบั
ผลขำดทนุโดยประมำณที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเก็บเงินจำกลกูหนีไ้ม่ได ้ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณก์ำรเก็บเงนิ
และกำรวิเครำะหอ์ำยหุนี ้

 

 

 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
รำคำทนุดงักล่ำววดัมลูค่ำตำมวิธีตน้ทนุจรงิ และประกอบดว้ยตน้ทนุวตัถดุิบ แรงงำน และค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

วตัถดุิบ และวสัดสิุน้เปลืองแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะ
ต ่ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมลูค่ำยตุิธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรพัยบ์นัทึกใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ  

ข) เงินลงทุนในตรำสำรทนุท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทนุทั่วไป ซึ่งแสดงในรำคำทุนสทุธิจำกค่ำ
เผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

ค) เงินลงทนุในบรษิัทรว่มที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมลูค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทนุในบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมลูค่ำตำมวิธีรำคำทนุ  

 มลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท ำกำรสดุทำ้ยของปี 
ส่วนมลูค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนีค้  ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย มลูค่ำ
ยตุิธรรมของหน่วยลงทนุค ำนวณจำกมลูค่ำสินทรพัยส์ทุธิของหน่วยลงทนุ 

 กลุ่มบรษิัทใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัในกำรค ำนวณตน้ทนุของเงินลงทนุ 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสทุธิที่ไดร้บักับมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึกในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทนุ  

4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

 ที่ดินแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณแ์สดงมลูค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และหกัค่ำเผ่ือกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์(ถำ้มี) ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณค์ ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตำม
อำยกุำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณดงันี ้

อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 - 20 ปี 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 5 - 20 ปี 
เครื่องใชส้ ำนกังำน 2 และ 5 ปี 
เครื่องตกแตง่ส ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคดิคำ่เส่ือมรำคำส ำหรบัที่ดินและสินทรพัยร์ะหว่ำงก่อสรำ้ง 
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4.4 สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
รำคำทนุดงักล่ำววดัมลูค่ำตำมวิธีตน้ทนุจรงิ และประกอบดว้ยตน้ทนุวตัถดุิบ แรงงำน และค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

วตัถดุิบ และวสัดสิุน้เปลืองแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะ
ต ่ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมลูค่ำยตุิธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรพัยบ์นัทึกใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ  

ข) เงินลงทุนในตรำสำรทนุที่ไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทนุทั่วไป ซึ่งแสดงในรำคำทุนสทุธิจำกค่ำ
เผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

ค) เงินลงทนุในบรษิัทรว่มที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมลูค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทนุในบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมลูค่ำตำมวิธีรำคำทนุ  

 มลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท ำกำรสดุทำ้ยของปี 
ส่วนมลูค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนีค้  ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย มลูค่ำ
ยตุิธรรมของหน่วยลงทนุค ำนวณจำกมลูค่ำสินทรพัยส์ทุธิของหน่วยลงทนุ 

 กลุ่มบรษิัทใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัในกำรค ำนวณตน้ทนุของเงินลงทนุ 

 เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสทุธิที่ไดร้บักับมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึกในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทนุ  

4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

 ที่ดินแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณแ์สดงมลูค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และหกัค่ำเผ่ือกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์(ถำ้มี) ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณค์ ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตำม
อำยกุำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณดงันี ้

อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 - 20 ปี 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 5 - 20 ปี 
เครื่องใชส้ ำนกังำน 2 และ 5 ปี 
เครื่องตกแตง่ส ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคดิคำ่เส่ือมรำคำส ำหรบัที่ดินและสินทรพัยร์ะหว่ำงก่อสรำ้ง 
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กลุ่มบริษัทตดัรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ออกจำกบญัชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรพัยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยจ์ะรบัรูใ้น
ส่วนของก ำไรหรือขำดทนุเมื่อกลุ่มบรษิัทตดัรำยกำรสินทรพัยน์ัน้ออกจำกบญัชี 

4.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท้ี่ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรือกำรผลิตสินทรพัยท์ี่ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้
พรอ้มใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรพัยจ์นกว่ำสินทรพัยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพรอ้มที่ จะใช้ไดต้ำมที่มุ่ง
ประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอื่นถือเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอื่นที่
เกิดขึน้จำกกำรกูย้ืมนัน้ 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษัทบนัทึกตน้ทนุเริ่มแรกของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยน์ัน้ ณ 
วนัที่ซือ้ธุรกิจ ส่วนสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้ำจำกกำรอื่น กลุ่มบริษัทจะบนัทึกตน้ทุนเริ่มแรกของสินทรพัยน์ัน้ตำมรำคำ
ทนุ ภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรเริ่มแรกสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำร
ดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรพัยน์ัน้ 

กลุ่มบริษัทตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอำยุกำรใหป้ระโยชนจ์ ำกดัอย่ำงเป็นระบบตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจของสินทรพัยน์ัน้ และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยด์งักล่ำวเมื่อมีขอ้บ่งชีว้่ำสินทรพัยน์ัน้เกิดกำรดอ้ยค่ำ 
โดยกลุ่มบรษิัทจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทกุสิน้ปีเป็น
อย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอำยกุำรใหป้ระโยชนจ์ ำกดัมีดงันี ้

      อำยกุำรใหป้ระโยชน ์

  ควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ 6, 11 และ 16 ปี 
  สตูรกำรผลิต 6  ปี 
  ค่ำตอบแทนในกำรไดม้ำซึ่งสญัญำสมัปทำน  45  ปี 

4.9 ค่ำควำมนิยม 

กลุ่มบริษัทบนัทึกมลูค่ำเริ่มแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซึ่งเท่ำกับตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนที่สงูกว่ำมลูค่ำยุติธรรม
ของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำ หำกมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำสงูกว่ำตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ กลุ่มบรษิัทจะรบัรูส่้วน
ที่สงูกว่ำนีเ้ป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุทนัที 

กลุ่มบริษัทแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำม
นิยมทกุปีหรือเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำเกิดขึน้ 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่ำควำมนิยมที่เกิดขึน้จำกกำรรวมกิจกำรใหก้บัหน่วย
สินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด ที่คำดว่ำจะไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้จำกกำรรวมกิจกำร และจะท ำ
กำรประเมินมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรำยกำร 
หำกมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชี กลุ่มบริษัทจะรบัรูข้ำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ และกลุ่มบรษิัทไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

 

4.10 รำยกำรธุรกิจกับบคุคลหรือกจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัท หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่ม
บรษิัทควบคมุไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนักบักลุ่มบรษิัท 

 นอกจำกนีบ้คุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบรษิัทรว่ม และบคุคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซึ่งท ำใหม้ีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่ม
บรษิัทที่มีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมุกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัท 

4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอปุกรณท์ี่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ชำ่ถือ
เป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่เช่ำหรือมลูค่ำ
ปัจจบุนัสทุธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มลูค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ้ำ่ย
ทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหนีสิ้นระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุตลอดอำยุของสญัญำ
เช่ำ สินทรพัยท์ี่ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรพัยท์ี่เช่ำ 

 สญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอปุกรณท์ี่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำ
ถือเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
ตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

4.12 เงนิตรำต่ำงประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมลูค่ำดว้ยสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละ
กิจกำรนัน้ 

 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรำยกำร สินทรพัยแ์ละหนีสิ้น
ที่เป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน  ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน หรือหำกเป็นรำยกำรที่ได้มีกำรท ำสัญญำตกลงอัตรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำไว้ ก็จะแปลงค่ำโดยใช้อัตรำ
แลกเปล่ียนที่ตกลงล่วงหนำ้นัน้ 

 ก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบรษิัทจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของที่ดิน อำคำรและอปุกรณห์รือสินทรพัยท์ี่ไม่
มีตวัตนอื่นของกลุ่มบรษิัทหำกมีขอ้บ่งชีว้่ำสินทรพัยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำม
นิยมเป็นรำยปี กลุ่มบริษัทรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเมื่อมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนของสินทรพัยม์ีมลูค่ำต ่ำกว่ำมลูค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ทัง้นีม้ลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนหมำยถึงมลูค่ำยตุิธรรมหกัตน้ทนุในกำรขำยของสินทรพัยห์รือ
มลูค่ำจำกกำรใชสิ้นทรพัยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสงูกว่ำ ในกำรประเมินมลูค่ำจำกกำรใชสิ้นทรพัย ์กลุ่มบริษัทประมำณกำร
กระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะไดร้บัจำกสินทรพัยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลด
ก่อนภำษีที่สะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพำะของสินทรัพยท์ี่ก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยกลุ่มบริษัทใช้
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4.10 รำยกำรธุรกิจกับบคุคลหรือกจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัท หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ  ำนำจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่ม
บรษิัทควบคมุไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนักบักลุ่มบรษิัท 

 นอกจำกนีบ้คุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบรษิัทรว่ม และบคุคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซึ่งท ำใหม้ีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่ม
บรษิัทที่มีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมุกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัท 

4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอปุกรณท์ี่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ชำ่ถือ
เป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่เช่ำหรือมลูค่ำ
ปัจจบุนัสทุธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มลูค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ้ำ่ย
ทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหนีสิ้นระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุตลอดอำยุของสญัญำ
เช่ำ สินทรพัยท์ี่ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรพัยท์ี่เช่ำ 

 สญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอปุกรณท์ี่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำ
ถือเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
ตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

4.12 เงนิตรำต่ำงประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมลูค่ำดว้ยสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละ
กิจกำรนัน้ 

 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรำยกำร สินทรพัยแ์ละหนีสิ้น
ท่ีเป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน  ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน หรือหำกเป็นรำยกำรที่ได้มีกำรท ำสัญญำตกลงอัตรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำไว้ ก็จะแปลงค่ำโดยใช้อัตรำ
แลกเปล่ียนที่ตกลงล่วงหนำ้นัน้ 

 ก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบรษิัทจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของที่ดิน อำคำรและอปุกรณห์รือสินทรพัยท์ี่ไม่
มีตวัตนอื่นของกลุ่มบรษิัทหำกมีขอ้บ่งชีว้่ำสินทรพัยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำม
นิยมเป็นรำยปี กลุ่มบริษัทรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเมื่อมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนของสินทรพัยม์ีมลูค่ำต ่ำกว่ำมลูค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ทัง้นีม้ลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนหมำยถึงมลูค่ำยตุิธรรมหกัตน้ทนุในกำรขำยของสินทรพัยห์รือ
มลูค่ำจำกกำรใชสิ้นทรพัยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสงูกว่ำ ในกำรประเมินมลูค่ำจำกกำรใชสิ้นทรพัย ์กลุ่มบริษัทประมำณกำร
กระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะไดร้บัจำกสินทรพัยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลด
ก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพำะของสินทรัพยท์ี่ก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยกลุ่มบริษัทใช้
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แบบจ ำลองกำรประเมินมลูค่ำที่ดีที่สดุซึ่งเหมำะสมกับสินทรพัย ์ซึ่งสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซื้อ้กับผู้ขำยมีควำมรอบรูแ้ละเต็มใจในกำร
แลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบรษิัทจะรบัรูร้ำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ 

หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์มีขอ้บ่งชีท้ี่แสดงใหเ้ห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท์ี่รบัรูใ้นงวด
ก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบรษิัทจะประมำณมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ัน้ และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำที่รับรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรที่ใช้ก ำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคืนภำย
หลงัจำกกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำครัง้ล่ำสุด โดยมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้จำกกำรกลับรำยกำรผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรพัยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบรษิัทจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงัส่วนของก ำไร
หรือขำดทนุทนัที เวน้แต่สินทรพัยน์ัน้แสดงดว้ยรำคำที่ตีใหม่ กำรกลบัรำยกำรส่วนที่เกินกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีที่ควรจะเป็น                          
ถือเป็นกำรตีรำคำสินทรพัยเ์พิ่ม 

4.14 ผลประโยชนข์องพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

 กลุ่มบรษิัทรบัรู ้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงนิ 

 กลุ่มบริษัท และพนกังำนไดร้่วมกันจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินที่พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่ม
บรษิัทจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรพัยข์องกองทนุส ำรองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรพัยข์องกลุ่มบรษิัท เงินท่ีกลุ่ม
บรษิัทจ่ำยสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนกังาน 

 กลุ่มบริษัทมีภำระส ำหรบัเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำร
ผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนส ำหรบั
พนกังำน นอกจำกนัน้ กลุ่มบริษัทจดัใหม้ีโครงกำรผลประโยชนร์ะยะยำวอื่นของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำร
ปฏิบตัิงำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 กลุ่มบรษิัทค ำนวณภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำน และโครงกำรผลประโยชนร์ะยะ
ยำวอื่นของพนักงำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี่ยวชำญ
อิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกันภยั ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำก
งำนของพนกังำนจะรบัรูท้นัทีในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

ผลก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชนร์ะยะยำวอื่นของ
พนกังำนจะรบัรูท้นัทีในก ำไรหรือขำดทนุ 

 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรบัรูท้ัง้จ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีที่มีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำดโครงกำร หรือเมื่อ
กิจกำรรบัรูต้น้ทนุกำรปรบัโครงสรำ้งที่เก่ียวขอ้ง 

4.15 ประมำณกำรหนีส้นิ 

กลุ่มบรษิัทจะบนัทึกประมำณกำรหนีสิ้นไวใ้นบญัชีเมื่อภำระผกูพนัซึ่งเป็นผลมำจำกเหตกุำรณใ์นอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้ และ
มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบรษิัทจะเสียทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ และกลุ่ม
บรษิัทสำมำรถประมำณมลูค่ำภำระผกูพนันัน้ไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถือ  

4.16 ภำษีเงนิได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจบุนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินไดปั้จจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยใหก้ับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรฐั โดยค ำนวณจำก
ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่เก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีสิ้นภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้งเสียภำษีทกุรำยกำร แต่รบัรูสิ้นทรพัยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใชห้กัภำษี รวมทัง้ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำที่มี
ควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบรษิัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่
ใชห้กัภำษีและผลขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

 กลุ่มบรษิัทจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำร
ปรบัลดมลูค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำ
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทัง้หมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน ์

 กลุ่มบริษัทจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีที่เกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.17 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มลูค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรขำยสินทรพัยห์รือเป็นรำคำที่จะตอ้งจ่ำยเพื่ อโอนหนีสิ้นให้ผูอ้ื่น
โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย (ผูร้่วมในตลำด) ณ วันที่วัดมลูค่ำ กลุ่ม
บริษัทใชร้ำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นซึ่งมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวัดมลูค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง
ส ำหรบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่ม
บรษิัทจะประมำณมลูค่ำยตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมลูค่ำที่เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ ์และพยำยำมใชข้อ้มลู
ที่สำมำรถสงัเกตไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นท่ีจะวดัมลูค่ำยตุิธรรมนัน้ใหม้ำกที่สดุ  
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ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรบัรูท้ัง้จ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีที่มีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำดโครงกำร หรือเมื่อ
กิจกำรรบัรูต้น้ทนุกำรปรบัโครงสรำ้งที่เก่ียวขอ้ง 

4.15 ประมำณกำรหนีส้นิ 

กลุ่มบรษิัทจะบนัทึกประมำณกำรหนีสิ้นไวใ้นบญัชีเมื่อภำระผกูพนัซึ่งเป็นผลมำจำกเหตกุำรณใ์นอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้ และ
มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบรษิัทจะเสียทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ และกลุ่ม
บรษิัทสำมำรถประมำณมลูค่ำภำระผกูพนันัน้ไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถือ  

4.16 ภำษีเงนิได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจบุนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินไดปั้จจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยใหก้ับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรฐั โดยค ำนวณจำก
ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่เก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีสิ้นภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้งเสียภำษีทกุรำยกำร แต่รบัรูสิ้นทรพัยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใชห้กัภำษี รวมทัง้ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำที่มี
ควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบรษิัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่
ใชห้กัภำษีและผลขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

 กลุ่มบรษิัทจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำร
ปรบัลดมลูค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำ
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทัง้หมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน ์

 กลุ่มบริษัทจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีที่เกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.17 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มลูค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรขำยสินทรพัยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่ อโอนหนีสิ้นให้ผูอ้ื่น
โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย (ผูร้่วมในตลำด) ณ วันที่วัดมลูค่ำ กลุ่ม
บริษัทใชร้ำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นซึ่งมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวัดมลูค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง
ส ำหรบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่ม
บรษิัทจะประมำณมลูค่ำยตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมลูค่ำที่เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ ์และพยำยำมใชข้อ้มลู
ที่สำมำรถสงัเกตไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นท่ีจะวดัมลูค่ำยตุิธรรมนัน้ใหม้ำกที่สดุ  
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and our people build our business



 

 ล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุติธรรมที่ใชว้ดัมลูค่ำและเปิดเผยมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มลูที่น ำมำใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรม ดงันี ้

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซือ้ขำยของสินทรพัยห์รือหนีสิ้นอย่ำงเดียวกนัในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มลูทำงตรงหรือ ทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูที่ไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึน้  

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำ
ยตุิธรรมส ำหรบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจและกำรประมำณกำร
ในเรื่องท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรดงักล่ำวนีส่้งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบ
กำรเงินและต่อขอ้มลูที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณ
กำรไว ้กำรใชด้ลุยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีที่ส  ำคญัมีดงัต่อไปนี ้

สัญญำเช่ำ 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสญัญำเช่ำว่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทไดโ้อนหรือรบัโอนควำมเส่ียงและ
ผลประโยชนใ์นสินทรพัยท์ี่เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร                        
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกลกูหนีแ้ต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณก์ำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนีท้ี่คงคำ้ง
และสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นตน้ 

รำยกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 ในกำรประมำณมลูค่ำรำยกำรปรบัลดสินคำ้คงเหลือเป็นมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทนุท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้จำกสินคำ้คงเหลือแต่ละรำยกำร โดยพิจำรณำจำกรำยกำรสินคำ้ที่เคลื่อนไหว
ชำ้และมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บั 

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน 

 กลุ่มบริษัทจะตัง้ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนอื่น เมื่อมลูค่ำยุติธรรมของเงิน
ลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีขอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงิน
ลงทนุดงักล่ำวไดล้ดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นัน้จ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจของฝ่ำยบรหิำร 

 

 

 

 

 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณแ์ละค่ำเสื่อมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรใหป้ระโยชน์และ
มลูค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ ์และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่ำคงเหลือใหม่หำกมี
กำรเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

 นอกจำกนี ้ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของที่ดิน อำคำรและอปุกรณใ์นแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรนีฝ่้ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจที่เก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณร์ำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซึ่งเก่ียวเนื่องกบัสินทรพัยน์ัน้ 

 ค่ำควำมนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 ในกำรบนัทึกและวดัมลูค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที่ไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำใน
ภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะไดร้บัในอนำคตจำกสินทรพัย ์หรือ หน่วยของ
สินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทัง้กำรเลือกอตัรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค ำนวณหำมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด
นัน้ๆ 

สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

กลุ่มบรษิัทจะรบัรูสิ้นทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัผลแตกตำ่งชั่วครำวที่ใชห้กัภำษีและขำดทนุทำงภำษีที่ไมไ่ด้
ใชเ้มื่อมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวและขำดทนุนัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่มบรษิัทควรรบัรูจ้  ำนวนสินทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อ
กำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน 
หนีสิ้นตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชนร์ะยะยำวอื่นของพนกังำน 
ประมำณขึน้ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ซึ่งตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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We build our people...



 

 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณแ์ละค่ำเสื่อมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรใหป้ระโยชน์และ
มลูค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ ์และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่ำคงเหลือใหม่หำกมี
กำรเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

 นอกจำกนี ้ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของที่ดิน อำคำรและอปุกรณใ์นแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรนีฝ่้ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจที่เก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณร์ำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซึ่งเก่ียวเนื่องกบัสินทรพัยน์ัน้ 

 ค่ำควำมนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 ในกำรบนัทึกและวดัมลูค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที่ไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำใน
ภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะไดร้บัในอนำคตจำกสินทรพัย ์หรือ หน่วยของ
สินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทัง้กำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด
นัน้ๆ 

สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

กลุ่มบรษิัทจะรบัรูสิ้นทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัผลแตกตำ่งชั่วครำวที่ใชห้กัภำษีและขำดทนุทำงภำษีที่ไมไ่ด้
ใชเ้มื่อมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวและขำดทนุนัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่มบรษิัทควรรบัรูจ้  ำนวนสินทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อ
กำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน 
หนีสิ้นตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชนร์ะยะยำวอื่นของพนกังำน 
ประมำณขึน้ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ซึ่งตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส  ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เงื่อนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมที่ตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบริษัท และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนัน้ ซึ่งเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร นโยบำยกำรก ำหนด

รำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกบับรษิัทย่อย       
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - 30.28 30.85 รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
ดอกเบีย้รบั - - 15.93 9.49 อตัรำ MLR - 0.75 และ 

MLR - 2.00 ต่อปี  
รำยไดอ้ื่น - - 1.07 1.44 รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
ซือ้สินคำ้ - - 0.81 0.37 รำคำตลำด 
รำยกำรธุรกิจกบับรษิัทรว่ม      
ขำยสินคำ้ 12.30 0.69 12.30 0.69 รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
ดอกเบีย้รบั 0.67 0.99 - - อตัรำรอ้ยละ 5.50 ต่อปี 
รำยไดอ้ื่น 1.67 1.05 1.67 1.05 รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
ซือ้สินคำ้ 24.66 45.00 24.63 45.00 รำคำตลำด 
ซือ้อปุกรณ ์ - 17.72 - - รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรผลิต - 0.97 - 0.97 รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

 

ซือ้อปุกรณ ์ 2.67 3.07 - - รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรผลิต 0.13 0.04 - - รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
ดอกเบีย้จ่ำย 2.81 0.98 - - อตัรำ MLR - 0.75 ต่อปี 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 2.18 2.38 1.71 1.82 รำคำที่ตกลงรว่มกนั 

 

  

 

 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบรษิัท และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  มีรายละเอียด
ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน  

(หมายเหตุ 9) 
    

บรษิัทย่อย - - 44,462 29,584 
บรษิัทรว่ม 1,750 914 1,548 660 
บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการรว่มกนั)     
บรษิัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 22,265 - - - 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,015 914 46,010 30,244 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                 

(หมายเหตุ 19)     
บรษิัทย่อย - - 204 - 
บรษิัทรว่ม 6,133 13,770 - 2,289 
บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการรว่มกนั)     
บรษิัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 18,978 - - - 
บรษิทั ขวญัเมือง กรุ๊ป จ ากดั 73,271 - - - 
บรษิัทอื่น 13,996 8,768 1 22 

บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั (กรรมการของบรษิัทย่อย) - 9 - - 
รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 112,378 22,547 205 2,311 
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 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบรษิัท และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  มีรายละเอียด
ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน  

(หมายเหตุ 9) 
    

บรษิัทย่อย - - 44,462 29,584 
บรษิัทรว่ม 1,750 914 1,548 660 
บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการรว่มกนั)     
บรษิัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 22,265 - - - 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,015 914 46,010 30,244 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                 

(หมายเหตุ 19)     
บรษิัทย่อย - - 204 - 
บรษิัทรว่ม 6,133 13,770 - 2,289 
บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการรว่มกนั)     
บรษิัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 18,978 - - - 
บรษิทั ขวญัเมือง กรุ๊ป จ ากดั 73,271 - - - 
บรษิัทอื่น 13,996 8,768 1 22 

บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั (กรรมการของบรษิัทย่อย) - 9 - - 
รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 112,378 22,547 205 2,311 
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เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมดงักล่ำว
มีรำยละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

เงินใหกู้ย้ืม 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2562 

เพิ่มขึน้ 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

31 ธันวำคม 
2562 

บรษิัท เอ็นเนอรเ์รย ์ยเูอซี (ประเทศไทย) 
จ ำกดั บรษิัทรว่ม 1,667 - (1,667) - 

บรษิัท พีพีดบับลิวอี จ ำกดั บรษิัทรว่ม 14,000 - (3,000) 11,000 
บรษิัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั บรษิัทรว่ม - 250 (250) - 
รวม  15,667 250 (4,917) 11,000 
หกั: ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  -   (11,000) 
เงินใหกู้ย้ืม - สทุธิ  15,667   - 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินใหกู้ย้ืม 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2562 

เพิ่มขึน้ 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

31 ธันวำคม 
2562 

บรษิัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที                   
เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั บรษิัทย่อย 97,500 4,000 - 101,500 

บรษิัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั บรษิัทย่อย 56,000 30,000 - 86,000 
บรษิัท โซล่ำ เอ็นเนอรจ์ี รูฟ                 
พำวเวอร ์จ ำกดั บรษิัทย่อย 6,000 - - 6,000 

บรษิัท ยเูอซี แอด็วำนซ ์                  
โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคลัส ์จ ำกดั บรษิัทย่อย 92,000 35,000 - 127,000 

บรษิัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ 
จ ำกดั บรษิัทย่อย 12,700 - (12,700) - 

บรษิัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั บรษิัทรว่ม - 250 (250) - 
รวม  264,200 69,250 (12,950) 320,500 

  

 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืม ดงักล่ำวมี
รำยละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

เงินกูย้ืม 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2562 

เพิ่มขึน้ 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

31 ธันวำคม 
2562 

บรษิัท ทีพีที เทพประทำนพร 
จ ำกดั 

มีกรรมกำร
รว่มกนั 96,500 4,000 - 100,500 

บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรของ
บรษิัทย่อย 7,000 18,000 (25,000) - 

รวม  103,500 22,000 (25,000) 100,500 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชนพ์นักงำนของกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร ดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 36,708 34,533 25,417 24,093 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 3,843 2,241 3,340 1,517 
รวม 40,551 36,774 28,757 25,610 

 ภำระค ำ้ประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บรษิัทฯมีภำระจำกกำรค ำ้ประกนัใหก้บักิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 34.6 
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เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืม ดงักล่ำวมี
รำยละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

เงินกูย้ืม 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2562 

เพิ่มขึน้ 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

31 ธันวำคม 
2562 

บรษิัท ทีพีที เทพประทำนพร 
จ ำกดั 

มีกรรมกำร
รว่มกนั 96,500 4,000 - 100,500 

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรของ
บรษิัทย่อย 7,000 18,000 (25,000) - 

รวม  103,500 22,000 (25,000) 100,500 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร ดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 36,708 34,533 25,417 24,093 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 3,843 2,241 3,340 1,517 
รวม 40,551 36,774 28,757 25,610 

 ภำระค ำ้ประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บรษิัทฯมีภำระจำกกำรค ำ้ประกนัใหก้บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 34.6 
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7. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 152 209 31 46 
เงินฝำกธนำคำร 29,136 77,514 14,679 71,931 
เช็คในมือ 11,172 2,302 9,510 1,054 
รวม 40,460 80,025 24,220 73,031 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  เงินฝำกออมทรพัย ์และเงินฝำกประจ ำ มีอตัรำดอกเบีย้ระหว่ำงรอ้ยละ 0.04 ถึง 1.00 ต่อปี 
(2561: รอ้ยละ 0.04 ถึง 0.75 ต่อปี) 

8.  เงนิลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้ำ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษิัทมีเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ ดงันี ้
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - รำคำทนุ 1,742 1,857 83 6 
บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกดิขึน้จรงิจำกกำร

เปล่ียนแปลงมลูคำ่ยตุธิรรมของ เงิน
ลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 70 49 1 - 

รวมเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 1,812 1,906 84 6 

ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้มีกำรเปล่ียนแปลงดงันี ้
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 1,906 1,879 6 - 
ซือ้ระหว่ำงปี 40,000 329,805 40,000 329,805 
ขำยระหวำ่งปี (40,115) (329,799) (39,923) (329,799) 
กำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำยตุิธรรมของ                            
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 21 21 1 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,812 1,906 84 6 
  

 

ยอดคงเหลือของเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้เป็นเงินลงทนุในหน่วยกองทนุรวมตลำดเงินของสถำบนักำรเงิน วดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมในระดบัชัน้ท่ี 2 ซึ่งเป็นกำรใชข้อ้มลูอื่นท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มลู
ทำงตรงหรือทำงออ้ม มลูค่ำยตุิธรรมของหน่วยลงทนุดงักล่ำวค ำนวณโดยใชร้ำคำมลูค่ำสินทรพัยส์ทุธิของหน่วยลงทนุ 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ6)     
อำยหุนีค้งคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - 2,111 3,879 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 1,548 - 7,582 11,933 
3 - 6 เดือน - - 8,618 - 
6 - 12 เดือน - - 5,276 - 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,548 - 23,587 15,812 
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุนีค้งคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ไดเ้รยีกช ำระ 8,027 39,671 4,119 33,668 
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 140,552 147,087 83,423 86,510 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  94,180 94,631 71,775 74,297 
3 - 6 เดือน 1,099 7,599 1,099 7,599 
6 - 12 เดือน 516 12,579 93 11,706 
มำกกวำ่ 12 เดือน 1,726 943 - - 

รวม 246,100 302,510 160,509 213,780 
หกั: ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (877) (877) - - 
รวมลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สทุธิ 245,223 301,633 160,509 213,780 
รวมลกูหนีก้ำรคำ้ - สทุธิ 246,771 301,633 184,096 229,592 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ6)     
ลกูหนีอ้ื่น  23,421 706 2,028 1,430 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 202 208 21,551 13,002 
รวม 23,623 914 23,579 14,432 
หกั: ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,156) - (1,156) - 
รวมลกูหนีอ้ื่น - กจิกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สทุธิ 22,467 914 22,423 14,432 
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ยอดคงเหลือของเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้เป็นเงินลงทนุในหน่วยกองทนุรวมตลำดเงินของสถำบนักำรเงิน วดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมในระดบัชัน้ท่ี 2 ซึ่งเป็นกำรใชข้อ้มลูอื่นท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มลู
ทำงตรงหรือทำงออ้ม มลูค่ำยตุิธรรมของหน่วยลงทนุดงักล่ำวค ำนวณโดยใชร้ำคำมลูค่ำสินทรพัยส์ทุธิของหน่วยลงทนุ 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ6)     
อำยหุนีค้งคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - 2,111 3,879 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 1,548 - 7,582 11,933 
3 - 6 เดือน - - 8,618 - 
6 - 12 เดือน - - 5,276 - 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,548 - 23,587 15,812 
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุนีค้งคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ไดเ้รยีกช ำระ 8,027 39,671 4,119 33,668 
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 140,552 147,087 83,423 86,510 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  94,180 94,631 71,775 74,297 
3 - 6 เดือน 1,099 7,599 1,099 7,599 
6 - 12 เดือน 516 12,579 93 11,706 
มำกกวำ่ 12 เดือน 1,726 943 - - 

รวม 246,100 302,510 160,509 213,780 
หกั: ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (877) (877) - - 
รวมลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สทุธิ 245,223 301,633 160,509 213,780 
รวมลกูหนีก้ำรคำ้ - สทุธิ 246,771 301,633 184,096 229,592 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ6)     
ลกูหนีอ้ื่น  23,421 706 2,028 1,430 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 202 208 21,551 13,002 
รวม 23,623 914 23,579 14,432 
หกั: ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,156) - (1,156) - 
รวมลกูหนีอ้ื่น - กจิกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สทุธิ 22,467 914 22,423 14,432 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ลกูหนีอ้ื่น 49,515 89,910 14,786 26,353 
หกั: ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2,849) (3,200) (1,849) (2,200) 
รวมลกูหนีอ้ื่น - กจิกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั, สทุธิ 46,666 86,710 12,937 24,153 
รวมลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 69,133 87,624 35,360 38,585 
รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 315,904 389,257 219,456 268,177 

10. สินค้ำคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทนุ 
รำยกำรปรบัลดรำคำทนุใหเ้ป็น

มลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บั สินคำ้คงเหลือ - สทุธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเรจ็รูป 129,337 125,883 (5,906) (3,213) 123,431 122,670 
วตัถดุิบ 17,240 14,439 (1,180) (999) 16,060 13,440 
วสัดสิุน้เปลือง 15,312 10,784 (188) (188) 15,124 10,596 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 10,680 968,690 - - 10,680 968,690 
รวม 172,569 1,119,796 (7,274) (4,400) 165,295 1,115,396 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

รำคำทนุ 
รำยกำรปรบัลดรำคำทนุใหเ้ป็น

มลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บั สินคำ้คงเหลือ - สทุธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเรจ็รูป 104,001 98,456 (4,711) (2,159) 99,290 96,297 
วตัถดุิบ 1,140 704 - - 1,140 704 
วสัดสิุน้เปลือง 10,561 9,098 (188) (188) 10,373 8,910 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 10,680 968,550 - - 10,680 968,550 
รวม 126,382 1,076,808 (4,899) (2,347) 121,483 1,074,461 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบนัทึกกำรปรบัลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่ำสุทธิที่จะไดร้บั เป็นจ ำนวน 
4.44 ลำ้นบำท (2561: 2.35 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 4.12 ลำ้นบำท 2561: 0.73 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร และมีกำรกลบัรำยกำรปรบัลดมลูค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 1.57 ลำ้นบำท (2561: 0.12 
ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 1.57 ลำ้นบำท 2561: 0.12 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือที่รบัรูเ้ป็น
ค่ำใชจ้่ำยในระหว่ำงปี  

 

11. เงนิฝำกประจ ำทีมี่ภำระค ำ้ประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ยอดคงเหลือจ ำนวน 30 ลำ้นบำท (2561: 10 ลำ้นบำท) เป็นเงินฝำกประจ ำ ซึ่งบริษัทฯได้
น ำไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสญัญำเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ซึ่งระบใุหบ้รษิัทฯมีกำรวำงเงินฝำก
ประจ ำเป็นหลกัประกันเงินกูย้ืมระยะยำว ณ วนักู ้เป็นจ ำนวน 4 ลำ้นบำท และทยอยเพิ่มเงินฝำกประจ ำเป็นหลกัประกนั
เงินกูย้ืมระยะยำวเป็นงวดรำยเดือน เดือนละ 2 ลำ้นบำท จนครบ 30 ลำ้นบำท 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทนุในบรษิัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

 (หน่วย: พนับำท) 

บรษิัท ทนุเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทนุ รำคำทนุ 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ 
ของเงินลงทนุ 

มลูค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทนุ - 

สทุธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)       

บรษิัท ยเูอซี ยทูิลิตีส ์
จ ำกดั 

30,000 30,000 99.99 99.99 
26,668 26,668 (4,326) (4,326) 22,342 22,342 

บรษิัท ยเูอซี แอนด ์     
ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ 
จ ำกดั                                                      99,600 

 
99,600 

 
50.01 

 
50.01 49,809 49,809 - - 49,809 49,809 

บรษิัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ 
จ ำกดั 

200,000 200,000 99.99 99.99 
200,000 200,000 (24,117) (13,817) 175,883 186,183 

บรษิัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ ์
โพลิเมอร ์แอนด ์     
เคมิคลัส ์จ ำกดั 180,000 180,000 99.99 99.99 180,000 180,000 - - 180,000 180,000 

รวมเงินลงทนุในบรษิัทย่อย - สทุธิ 456,477 456,477 (28,443) (18,143) 428,034 438,334 

12.2 รำยละเอียดของบรษิัทย่อยซึ่งมีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุที่มีสำระส ำคญั   

 (หน่วย: พนับำท) 

บรษิัท 
สดัส่วนที่ถือโดยส่วนไดเ้สีย 
ที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจ
ควบคมุ                        ใน

บรษิัทย่อยสะสม 

ขำดทนุที่แบ่งใหก้บั                    
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจ

ควบคมุ              ในบรษิัทย่อย
ในระหว่ำงปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     

บรษิัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีทีเอ็นเนอรย์ี่ 
จ ำกดั                                                      

49.99 49.99 27,895 33,050 (5,155) (3,243) 
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11. เงนิฝำกประจ ำทีมี่ภำระค ำ้ประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ยอดคงเหลือจ ำนวน 30 ลำ้นบำท (2561: 10 ลำ้นบำท) เป็นเงินฝำกประจ ำ ซึ่งบริษัทฯได้
น ำไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสญัญำเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ซึ่งระบใุหบ้รษิัทฯมีกำรวำงเงินฝำก
ประจ ำเป็นหลกัประกันเงินกูย้ืมระยะยำว ณ วนักู ้เป็นจ ำนวน 4 ลำ้นบำท และทยอยเพิ่มเงินฝำกประจ ำเป็นหลกัประกนั
เงินกูย้ืมระยะยำวเป็นงวดรำยเดือน เดือนละ 2 ลำ้นบำท จนครบ 30 ลำ้นบำท 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทนุในบรษิัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

 (หน่วย: พนับำท) 

บรษิัท ทนุเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทนุ รำคำทนุ 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ 
ของเงินลงทนุ 

มลูค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทนุ - 

สทุธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)       

บรษิัท ยเูอซี ยทูิลิตีส ์
จ ำกดั 

30,000 30,000 99.99 99.99 
26,668 26,668 (4,326) (4,326) 22,342 22,342 

บรษิัท ยเูอซี แอนด ์     
ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ 
จ ำกดั                                                      99,600 

 
99,600 

 
50.01 

 
50.01 49,809 49,809 - - 49,809 49,809 

บรษิัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ 
จ ำกดั 

200,000 200,000 99.99 99.99 
200,000 200,000 (24,117) (13,817) 175,883 186,183 

บรษิัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ ์
โพลิเมอร ์แอนด ์     
เคมิคลัส ์จ ำกดั 180,000 180,000 99.99 99.99 180,000 180,000 - - 180,000 180,000 

รวมเงินลงทนุในบรษิัทย่อย - สทุธิ 456,477 456,477 (28,443) (18,143) 428,034 438,334 

12.2 รำยละเอียดของบรษิัทย่อยซึ่งมีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุที่มีสำระส ำคญั   

 (หน่วย: พนับำท) 

บรษิัท 
สดัส่วนที่ถือโดยส่วนไดเ้สีย 
ที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจ
ควบคมุ                        ใน

บรษิัทย่อยสะสม 

ขำดทนุที่แบ่งใหก้บั                    
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจ

ควบคมุ              ในบรษิัทย่อย
ในระหว่ำงปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     

บรษิัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีทีเอ็นเนอรย์ี่ 
จ ำกดั                                                      

49.99 49.99 27,895 33,050 (5,155) (3,243) 
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12.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ซึ่งเป็นขอ้มลูก่อนกำรตดั
รำยกำรระหว่ำงกนั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 บรษิัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที  

เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั                                                      
 2562 2561 
สินทรพัยห์มนุเวียน 17,898 17,669 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 286,262 280,400 
หนีสิ้นหมนุเวียน 238,356 221,702 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 10,010 9,962 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ 

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
 บรษิัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที  

เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั                                                      
 2562 2561 
รำยได ้ 11 3 
ขำดทนุ (10,612) (6,434) 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวม (10,612) (6,434) 

สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
 บรษิัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที  

เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั                                                      
 2562 2561 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำน (4,721) (10,073) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (3,261) (1,214) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 8,000 11,000 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 18 (287) 

  

 

 
 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบรษิัทย่อยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีดงันี ้

 บริษัทย่อยทีล่งทุนโดยบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด 

 Vientiane Waste Management Company Limited 

 เมื่อวนัท่ี 3 มิถนุำยน 2562 บรษิัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯไดด้  ำเนินกำร จดทะเบียนจดัตัง้
บริษัทย่อยในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว ภำยใตช้ื่อ Vientiane Waste Management Company Limited 
เพ่ือประกอบกิจกำรพัฒนำที่ดินเพ่ือสรำ้งโรงงำนจัดกำรขยะเพ่ือผลิตพลังงำนทดแทนในสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว โดยมีทุนจดทะเบียน 72,900 ลำ้นกีบ (หุน้สำมญั 36.45 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 2,000 กีบ) โดยบริษัท
ย่อยมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัทดงักล่ำวรอ้ยละ 50.01 ในระหว่ำงปี 2562 บรษิัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระคำ่
หุน้สำมญัของบรษิัทดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 12,760.05 ลำ้นกีบ (หรือเทียบเท่ำ 44.00 ลำ้นบำท)  

 ปัจจบุนั Vientiane Waste Management Company Limited ยงัเรียกช ำระค่ำหุน้ทนุจดทะเบียนไม่เต็มมลูค่ำ 

 บรษิัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั 

 เมื่อวนัที่ 20 กนัยำยน 2562 บรษิัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท ยเูอ
ซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ำกัด ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทของบรษิัทย่อย เม่ือวนัท่ี 26 สิงหำคม 2562 ซึ่งไดอ้นมุตัิ
กำรลงทุนเพิ่มในบริษัทดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงิน 1.75 ลำ้นบำท (หุน้สำมญัจ ำนวน 17,499 หุน้ มลูค่ำตรำไวหุ้น้ละ 100 
บำท) โดยกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัจำกผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทดงักล่ำว ส่งผลใหบ้ริษัทย่อยมีสดัส่วน
กำรถือหุน้ในบรษิัทดงักล่ำว เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 74.98 เป็นรอ้ยละ 99.99 

 บริษัทย่อยทีล่งทุนโดยบริษัท ยูเอซี แอนด ์ทพีีท ีเอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด 

 บรษิัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ำกดั 

 เมื่ อวันที่  23 กันยำยน 2562 ที่ ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ยู เอซี  ทีพีที  เพลเลทส์ จ ำกัด  ซึ่ ง เ ป็น                                   
บริษัทย่อยของบริษัท ยูเอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ไดมี้มติอนุมัติใหด้  ำเนินกำรเลิก
บริษัท ผูช้  ำระบัญชีของบริษัทดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชยแ์ลว้  เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2562 
โดยปัจจบุนับรษิัทดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในบรษิัทย่อยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีดงันี ้

 บริษัทย่อยทีล่งทุนโดยบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด 

 Vientiane Waste Management Company Limited 

 เมื่อวนัท่ี 3 มิถนุำยน 2562 บรษิัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯไดด้  ำเนินกำร จดทะเบียนจดัตัง้
บริษัทย่อยในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว ภำยใตช้ื่อ Vientiane Waste Management Company Limited 
เพื่อประกอบกิจกำรพัฒนำที่ดินเพื่อสรำ้งโรงงำนจัดกำรขยะเพื่อผลิตพลังงำนทดแทนในสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว โดยมีทุนจดทะเบียน 72,900 ลำ้นกีบ (หุน้สำมญั 36.45 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 2,000 กีบ) โดยบริษัท
ย่อยมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัทดงักล่ำวรอ้ยละ 50.01 ในระหว่ำงปี 2562 บรษิัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระคำ่
หุน้สำมญัของบรษิัทดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 12,760.05 ลำ้นกีบ (หรือเทียบเท่ำ 44.00 ลำ้นบำท)  

 ปัจจบุนั Vientiane Waste Management Company Limited ยงัเรียกช ำระค่ำหุน้ทนุจดทะเบียนไม่เต็มมลูค่ำ 

 บรษิัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั 

 เมื่อวนัที่ 20 กนัยำยน 2562 บรษิัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท ยเูอ
ซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ำกัด ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทของบรษิัทย่อย เมื่อวนัท่ี 26 สิงหำคม 2562 ซึ่งไดอ้นมุตัิ
กำรลงทุนเพิ่มในบริษัทดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงิน 1.75 ลำ้นบำท (หุน้สำมญัจ ำนวน 17,499 หุน้ มลูค่ำตรำไวหุ้น้ละ 100 
บำท) โดยกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัจำกผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทดงักล่ำว ส่งผลใหบ้ริษัทย่อยมีสดัส่วน
กำรถือหุน้ในบรษิัทดงักล่ำว เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 74.98 เป็นรอ้ยละ 99.99 

 บริษัทย่อยทีล่งทุนโดยบริษัท ยูเอซี แอนด ์ทพีีท ีเอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด 

 บรษิัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ำกดั 

 เมื่ อวันที่  23 กันยำยน 2562 ที่ ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ยู เอซี  ทีพีที  เพลเลทส์ จ ำกัด  ซึ่ ง เ ป็น                                   
บริษัทย่อยของบริษัท ยูเอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ไดม้ีมติอนุมัติใหด้  ำเนินกำรเลิก
บริษัท ผูช้  ำระบัญชีของบริษัทดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชยแ์ลว้  เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2562 
โดยปัจจบุนับรษิัทดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 
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13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รายละเอียดของบรษิัทรว่ม 
   (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงนิรวม 
งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

บรษิัท ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

มลูค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทนุ 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     

บริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทฯ        
บรษิัท บางจาก ไบโอ   
ฟเูอล จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย      
ไบโอดีเซล ไทย 30.00 30.00 300,639 228,133 111,051 111,051 

บริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดย
บริษัทยูเอซี       
เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด         

บรษิัท เซบิก๊าซ ยเูอซี 
จ ากดั 

รบัเหมา
ก่อสรา้ง ไทย 49.00 49.00 - - - - 

บรษิัท พีพีดบับลิวอี 
จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ   
พลงังาน ไทย 49.98 49.98 - - - - 

บรษิัท เอ็นเนอรเ์รย ์ยเูอซี 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

รบัเหมา
ก่อสรา้ง ไทย 25.00 25.00 - - - - 

บรษิัท โอดิน เมียนมาร ์
จ ากดั 

ลงทนุใน
โรงไฟฟา้   
พลงังาน
ทางเลือก ไทย 40.00 40.00 307 307 - - 

รวม     300,946 228,440 111,051 111,051 

 

 

 

 

 

 

13.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็และเงินปันผลรบั 
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทรบัรูส่้วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมและรบัรูเ้งินปันผลรบั

จำกบรษิัทรว่มดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงันี ้

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

บรษิัทรว่ม 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ)     
จำกเงินลงทนุใน                 

บรษิัทรว่มในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่นจำกเงินลงทนุ
ในบรษิัทรว่มในระหว่ำงปี 

เงินปันผลที่กลุ่มบรษิัทรบั 
ในระหวำ่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บรษิัท บำงจำก ไบโอฟเูอล 
จ ำกดั 

72,506 59,184 - - - 24,068 

บรษิัท โอดิน เมียนมำร ์
จ ำกดั 

- (58) - - - - 

รวม 72,506 59,126 - - - 24,068 
 

13.3 ขอ้มลูทำงกำรเงินของบรษิัทรว่มที่มีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

(หน่วย: พนับำท) 
 บรษิัท บำงจำก ไบโอฟเูอล จ ำกดั 
 2562 2561 
สินทรพัยห์มนุเวียน 1,107,994 611,564 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,081,886 2,076,519 
หนีสิ้นหมนุเวียน 1,451,317 866,082 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 798,503 1,123,629 
สินทรัพย ์- สุทธ ิ 940,060 698,372 
สดัส่วนเงินลงทนุ (รอ้ยละ) 30% 30% 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสนิทรัพย ์- สุทธ ิ 282,018 209,512 
ค่ำควำมนิยม 18,621 18,621 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสยีของกจิกำรในบริษทัร่วม 300,639 228,133 
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13.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็และเงินปันผลรบั 
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทรบัรูส่้วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมและรบัรูเ้งินปันผลรบั

จำกบรษิัทรว่มดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงันี ้

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

บรษิัทรว่ม 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ)     
จำกเงินลงทนุใน                 

บรษิัทรว่มในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่นจำกเงินลงทนุ
ในบรษิัทรว่มในระหว่ำงปี 

เงินปันผลที่กลุ่มบรษิัทรบั 
ในระหวำ่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บรษิัท บำงจำก ไบโอฟเูอล 
จ ำกดั 

72,506 59,184 - - - 24,068 

บรษิัท โอดิน เมียนมำร ์
จ ำกดั 

- (58) - - - - 

รวม 72,506 59,126 - - - 24,068 
 

13.3 ขอ้มลูทำงกำรเงินของบรษิัทรว่มที่มีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

(หน่วย: พนับำท) 
 บรษิัท บำงจำก ไบโอฟเูอล จ ำกดั 
 2562 2561 
สินทรพัยห์มนุเวียน 1,107,994 611,564 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,081,886 2,076,519 
หนีสิ้นหมนุเวียน 1,451,317 866,082 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 798,503 1,123,629 
สินทรัพย ์- สุทธ ิ 940,060 698,372 
สดัส่วนเงินลงทนุ (รอ้ยละ) 30% 30% 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสนิทรัพย ์- สุทธ ิ 282,018 209,512 
ค่ำควำมนิยม 18,621 18,621 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสยีของกจิกำรในบริษทัร่วม 300,639 228,133 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็  

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 
 บรษิัท บำงจำก ไบโอฟเูอล จ ำกดั 
 2562 2561 
รำยได ้ 5,876,568 6,192,821 
ก ำไร  241,688 197,282 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 241,688 197,282 

 

13.4 เงินลงทนุในบรษิัทรว่มที่ขำดทนุเกินทนุ 

 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3 แห่ง ซึ่งกลุ่มบริษัทไดร้บัรูส่้วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมดงักล่ำว
จนมลูค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียเท่ำกบัศูนย ์กลุ่มบริษัทไดห้ยุดรบัรูส่้วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทรว่ม
เน่ืองจำกกลุ่มบริษัทไม่ไดม้ีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือทำงพฤตินยัที่ตอ้งจ่ำยเงินเพื่อช ำระภำระผูกพนัของบรษิัทรว่ม
ดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส่วนแบ่งผลขำดทนุท่ีหยดุรบัรู ้

บรษิัทรว่ม 
ส่วนแบ่งผลก ำไร (ขำดทนุ) 

ในระหวำ่งปี 
ส่วนแบ่งผลขำดทนุสะสม 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2562 2561 2562 2561 
บรษิัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั (2,592) (4,504) (15,789) (13,197) 
บรษิัท พีพีดบับลิวอี จ ำกดั (4,114) (1,360) (11,397) (7,283) 
บรษิัท เอ็นเนอรเ์รย ์ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ำกดั 1,839 441 (730) (2,569) 
รวม (4,867) (5,423) (27,916) (23,049) 

14. เงนิลงทุนระยะยำวอื่น  

ยอดคงเหลือดงักล่ำวเป็นเงินลงทุนที่บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งเขำ้ลงทนุในหุน้สำมญัของบรษิัท โอดิน พำวเวอร ์จ ำกดั คิดเป็น
สดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่ำว บริษัท โอดิน พำวเวอร ์จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจลงทนุใน
โรงไฟฟ้ำพลงังำนทำงเลือก 

 

15
. 

ทีด่
ิน 

อำ
คำ

รแ
ละ

อุป
กร

ณ ์
 

(หน่
วย

: พ
นับ

ำท
) 

 
งบ
กำ
รเง
ินร
วม

 
 

ที่ด
ินแ
ละ

 
อำ
คำ
รแล

ะ 
 

 
 

 
 

 
 

ส่ว
นป

รบั
ปรุ
งท
ี่ดิน

 
ส่ว
นป

รบั
ปรุ
ง

อำ
คำ
ร 

เคร
ื่อง
จกั
ร   
    
    
   

แล
ะอ
ปุก
รณ

 ์
เคร

ื่อง
ใช้

ส ำ
นกั
งำน

 
เคร

ื่อง
ตก
แต
่ง

ส ำ
นกั
งำน

 
ยำ
นพ

ำห
นะ

 
สิน
ทร
พัย
ร์ะห

ว่ำ
ง

ก่อ
สร
ำ้ง 

รวม
 

รำ
คำ

ทุน
:  

 
 

 
 

 
 

 
 

1 ม
กร
ำค
ม 2

56
1 

86
,65

6 
12

5,7
84

 
1,3

88
,86

8  
20

,08
8 

8,6
77

 
48

,85
3 

49
3,1

07
  

2,1
72

,03
3 

ซือ้
เพิ่ม

 
54

0 
2,6

13
 

8,6
20

  
71

1  
40

3  
50

0  
44

,56
4  

57
,95

1  
จ ำ
หน
่ำย

/ตดั
จ ำ
หน
ำ่ย

 
- 

- 
(21

,53
7) 

(65
6) 

(21
) 

(4,
24

9) 
(26

) 
(26

,48
9) 

โอน
เขำ้

 (อ
อก
) 

- 
49

,80
1 

13
6,9

89
 

-  
1,1

47
  

-  
(19

6,6
37

) 
(8,

70
0) 

31
 ธัน

วำ
คม
 25

61
 

87
,19

6 
17

8,1
98

 
1,5

12
,94

0  
20

,14
3  

10
,20

6  
45

,10
4 

34
1,0

08
  

2,1
94

,79
5 

ซือ้
เพิ่ม

 
41

 
2,3

71
 

12
,90

4 
1,1

93
 

68
9 

6,0
80

 
9,4

46
 

32
,72

4 
จ ำ
หน
่ำย
/ตดั

จ ำ
หน
ำ่ย

 
- 

(4,
21

4) 
(21

2) 
(39

8) 
(25

) 
(5,

40
0) 

- 
(10

,24
9) 

โอน
เขำ้

 (อ
อก
) 

- 
21

,50
7 

57
,80

2 
(2,

21
1) 

- 
- 

(77
,09

8) 
- 

31
 ธัน

วำ
คม
 25

62
 

87
,23

7 
19

7,8
62

 
1,5

83
,43

4 
18

,72
7 

10
,87

0 
45

,78
4 

27
3,3

56
 

2,2
17

,27
0 

ค่ำ
เสื่

อม
รำ

คำ
สะ

สม
:  

 
 

 
 

 
 

 
 

1 ม
กร
ำค
ม 2

56
1 

- 
35

,60
0  

24
9,2

24
 

15
,41

2  
5,2

56
  

18
,89

6  
- 

32
4,3

88
  

ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห
รบั
ปี 

- 
11

,52
6 

86
,43

5  
2,0

66
  

1,6
23

  
5,4

78
  

- 
10

7,1
28

  
ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห
รบั
ส่ว
นท
ี่จ ำ
หน
ำ่ย
/ตดั

จ ำ
หน
่ำย

 
- 

-  
(65

7) 
(65

0) 
(15

) 
(2,

68
4) 

- 
(4,

00
6) 

31
 ธัน

วำ
คม
 25

61
 

- 
47

,12
6  

33
5,0

02
  

16
,82

8  
6,8

64
  

21
,69

0 
- 

42
7,5

10
  

ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห
รบั
ปี 

- 
10

,47
3 

85
,62

2 
1,2

53
 

1,3
07

 
5,2

03
 

- 
10

3,8
58

 
ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห
รบั
ส่ว
นท
ี่จ ำ
หน
ำ่ย
/ตดั

จ ำ
หน
่ำย

 
- 

(1,
52

3) 
(10

4) 
(39

0) 
(19

) 
(3,

24
0) 

- 
(5,

27
6) 

โอน
เขำ้

 (อ
อก
) 

- 
31

 
2,0

86
 

(2,
11

7) 
- 

- 
- 

- 
31

 ธัน
วำ
คม
 25

62
 

- 
56

,10
7 

42
2,6

06
 

15
,57

4 
8,1

52
 

23
,65

3 
- 

52
6,0

92
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

140

We build our people...



 

15
. 

ทีด่
ิน 

อำ
คำ

รแ
ละ

อุป
กร

ณ ์
 

(หน่
วย

: พ
นับ

ำท
) 

 
งบ
กำ
รเง
ินร
วม

 
 

ที่ด
ินแ
ละ

 
อำ
คำ
รแล

ะ 
 

 
 

 
 

 
 

ส่ว
นป

รบั
ปรุ
งท
ี่ดิน

 
ส่ว
นป

รบั
ปรุ
ง

อำ
คำ
ร 

เคร
ื่อง
จกั
ร   
    
    
   

แล
ะอ
ปุก
รณ

 ์
เคร

ื่อง
ใช้

ส ำ
นกั
งำน

 
เคร

ื่อง
ตก
แต
่ง

ส ำ
นกั
งำน

 
ยำ
นพ

ำห
นะ

 
สิน
ทร
พัย
ร์ะห

ว่ำ
ง

ก่อ
สร
ำ้ง 

รวม
 

รำ
คำ

ทุน
:  

 
 

 
 

 
 

 
 

1 ม
กร
ำค
ม 2

56
1 

86
,65

6 
12

5,7
84

 
1,3

88
,86

8  
20

,08
8 

8,6
77

 
48

,85
3 

49
3,1

07
  

2,1
72

,03
3 

ซือ้
เพิ่ม

 
54

0 
2,6

13
 

8,6
20

  
71

1  
40

3  
50

0  
44

,56
4  

57
,95

1  
จ ำ
หน
่ำย

/ตดั
จ ำ
หน
ำ่ย

 
- 

- 
(21

,53
7) 

(65
6) 

(21
) 

(4,
24

9) 
(26

) 
(26

,48
9) 

โอน
เขำ้

 (อ
อก
) 

- 
49

,80
1 

13
6,9

89
 

-  
1,1

47
  

-  
(19

6,6
37

) 
(8,

70
0) 

31
 ธัน

วำ
คม
 25

61
 

87
,19

6 
17

8,1
98

 
1,5

12
,94

0  
20

,14
3  

10
,20

6  
45

,10
4 

34
1,0

08
  

2,1
94

,79
5 

ซือ้
เพิ่ม

 
41

 
2,3

71
 

12
,90

4 
1,1

93
 

68
9 

6,0
80

 
9,4

46
 

32
,72

4 
จ ำ
หน
่ำย
/ตดั

จ ำ
หน
ำ่ย

 
- 

(4,
21

4) 
(21

2) 
(39

8) 
(25

) 
(5,

40
0) 

- 
(10

,24
9) 

โอน
เขำ้

 (อ
อก
) 

- 
21

,50
7 

57
,80

2 
(2,

21
1) 

- 
- 

(77
,09

8) 
- 

31
 ธัน

วำ
คม
 25

62
 

87
,23

7 
19

7,8
62

 
1,5

83
,43

4 
18

,72
7 

10
,87

0 
45

,78
4 

27
3,3

56
 

2,2
17

,27
0 

ค่ำ
เสื่

อม
รำ

คำ
สะ

สม
:  

 
 

 
 

 
 

 
 

1 ม
กร
ำค
ม 2

56
1 

- 
35

,60
0  

24
9,2

24
 

15
,41

2  
5,2

56
  

18
,89

6  
- 

32
4,3

88
  

ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห
รบั
ปี 

- 
11

,52
6 

86
,43

5  
2,0

66
  

1,6
23

  
5,4

78
  

- 
10

7,1
28

  
ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห
รบั
ส่ว
นท
ี่จ ำ
หน
ำ่ย
/ตดั

จ ำ
หน
่ำย

 
- 

-  
(65

7) 
(65

0) 
(15

) 
(2,

68
4) 

- 
(4,

00
6) 

31
 ธัน

วำ
คม
 25

61
 

- 
47

,12
6  

33
5,0

02
  

16
,82

8  
6,8

64
  

21
,69

0 
- 

42
7,5

10
  

ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห
รบั
ปี 

- 
10

,47
3 

85
,62

2 
1,2

53
 

1,3
07

 
5,2

03
 

- 
10

3,8
58

 
ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห
รบั
ส่ว
นท
ี่จ ำ
หน
ำ่ย
/ตดั

จ ำ
หน
่ำย

 
- 

(1,
52

3) 
(10

4) 
(39

0) 
(19

) 
(3,

24
0) 

- 
(5,

27
6) 

โอน
เขำ้

 (อ
อก
) 

- 
31

 
2,0

86
 

(2,
11

7) 
- 

- 
- 

- 
31

 ธัน
วำ
คม
 25

62
 

- 
56

,10
7 

42
2,6

06
 

15
,57

4 
8,1

52
 

23
,65

3 
- 

52
6,0

92
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

141

and our people build our business



 

 
(หน่

วย
: พ
นับ

ำท
) 

 
งบ
กำ
รเง
ินร
วม

 
 

ที่ด
ินแ
ละ

 
อำ
คำ
รแล

ะ 
 

 
 

 
 

 
 

ส่ว
นป

รบั
ปรุ
งท
ี่ดิน

 
ส่ว
นป

รบั
ปรุ
ง

อำ
คำ
ร 

เคร
ื่อง
จกั
ร   
    
    
   

แล
ะอ
ปุก
รณ

 ์
เคร

ื่อง
ใช้

ส ำ
นกั
งำน

 
เคร

ื่อง
ตก
แต
่ง

ส ำ
นกั
งำน

 
ยำ
นพ

ำห
นะ

 
สิน
ทร
พัย
ร์ะห

ว่ำ
ง

ก่อ
สร
ำ้ง 

รวม
 

ค่ำ
เผ
ื่ อก

ำร
ด้อ

ยค่
ำข

อง
สิน

ทรั
พย

:์  
 

 
 

 
 

 
 

 
1 ม

กร
ำค
ม 2

56
1 

- 
8,0

24
  

37
,85

4  
- 

- 
- 

- 
45

,87
8  

เพิ่ม
ขึน้
ระห

ว่ำ
งปี

 
- 

17
0  

10
,98

1 
15

4 
13

  
- 

- 
11

,31
8 

31
 ธัน

วำ
คม
 25

61
 

- 
8,1

94
  

48
,83

5  
15

4  
13

  
- 

- 
57

,19
6  

เพิ่ม
ขึน้
ระห

ว่ำ
งปี

 
- 

- 
10

,82
4 

- 
- 

- 
- 

10
,82

4 
โอน

กล
บัร
ะห
ว่ำ
งปี

 
- 

- 
(2,

30
9) 

- 
- 

- 
- 

(2,
30

9) 
31

 ธัน
วำ
คม
 25

62
 

- 
8,1

94
  

57
,35

0  
15

4 
13

  
- 

- 
65

,71
1 

มูล
ค่ำ

สุท
ธิต

ำม
บัญ

ชี: 
 

 
 

 
 

 
 

 
31

 ธัน
วำ
คม
 25

61
 

87
,19

6 
12

2,8
78

 
1,1

29
,10

3 
3,1

62
 

3,3
29

 
23

,41
3 

34
1,0

08
 

1,7
10

,08
9 

31
 ธัน

วำ
คม
 25

62
 

87
,23

7 
13

3,5
61

 
1,1

03
,47

8 
2,9

99
 

2,7
05

 
22

,13
0 

27
3,3

56
 

1,6
25

,46
7 

 ค่ำ
เสื่
อม

รำ
คำ

ส ำ
หรั

บปี
 

 
 

 
 

 
 

 
 

25
61

 (9
7.1

6 ล
ำ้น
บำ
ท ร

วม
อย
ู่ใน
ตน้
ทนุ
ขำ
ยแ
ละ
บร
ิกำ
ร ส

่วน
ที่เห

ลือ
รวม

อย
ู่ใน
ค่ำ
ใชจ้

่ำย
ใน
กำ
รขำ

ยแ
ละ
จดั
จ ำ
หน
ำ่ย
 แล

ะบ
ริห
ำร)

 
10

7,1
28

 
25

62
 (9

4.9
3 ล

ำ้น
บำ
ท ร

วม
อย
ู่ใน
ตน้
ทนุ
ขำ
ยแ
ละ
บร
ิกำ
ร ส

่วน
ที่เห

ลือ
รวม

อย
ู่ใน
ค่ำ
ใชจ้

่ำย
ใน
กำ
รขำ

ยแ
ละ
จดั
จ ำ
หน
ำ่ย
 แล

ะบ
ริห
ำร)

 
10

3,8
58

 
   

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

142

We build our people...



 

 
(หน่

วย
: พ
นับ

ำท
) 

 
งบ
กำ
รเง
ินเฉ

พำ
ะก
ิจก
ำร 

 
ที่ด
ินแ
ละ

 
อำ
คำ
รแล

ะ 
 

 
 

 
 

 
 

ส่ว
นป

รบั
ปรุ
ง

ที่ด
ิน 

ส่ว
นป

รบั
ปรุ
ง

อำ
คำ
ร 

เคร
ื่อง
จกั
ร   
    
    
   

แล
ะอ
ปุก
รณ

 ์
เคร

ื่อง
ใช้

ส ำ
นกั
งำน

 
เคร

ื่อง
ตก
แต
่ง

ส ำ
นกั
งำน

 
ยำ
นพ

ำห
นะ

 
สิน
ทร
พัย

์
ระห

ว่ำง
ก่อ
สร
ำ้ง 

รวม
 

รำ
คำ

ทุน
:  

 
 

 
 

 
 

 
 

1 ม
กร
ำค
ม 2

56
1 

14
,70

6  
84

,92
0 

1,0
50

,25
5  

17
,60

5  
4,0

00
  

32
,24

7  
- 

1,2
03

,73
3 

ซือ้
เพิ่ม

 
54

0  
42

  
64

3  
70

5  
85

  
50

0  
98

5  
3,5

00
  

ตดั
จ ำ
หน่
ำย

 
- 

-  
(48

9) 
(65

7) 
-  

- 
- 

(1,
14

6) 
โอน

เขำ้
 (อ
อก
) 

- 
(2,

22
4) 

(5,
62

2) 
-  

41
  

- 
(89

6) 
(8,

70
1) 

31
 ธัน

วำค
ม 2

56
1 

15
,24

6  
82

,73
8 

1,0
44

,78
7  

17
,65

3  
4,1

26
  

32
,74

7  
89

  
1,1

97
,38

6 
ซือ้
เพิ่ม

 
- 

1,2
30

 
7,3

68
 

68
0 

32
3 

6,0
80

 
4,2

90
 

19
,97

1 
จ ำ
หน่

ำย
/ตดั

จ ำ
หน่
ำย

 
- 

- 
(78

) 
(34

7) 
- 

(5,
40

0) 
- 

(5,
82

5) 
โอน

เขำ้
 (อ
อก
) 

- 
10

6 
6,3

12
 

(2,
21

0) 
- 

- 
(4,

20
8) 

- 
31

 ธัน
วำค

ม 2
56

2 
15

,24
6 

84
,07

4 
1,0

58
,38

9 
15

,77
6 

4,4
49

 
33

,42
7 

17
1 

1,2
11

,53
2 

ค่ำ
เส

ื่ อม
รำ

คำ
สะ

สม
:  

 
 

 
 

 
 

 
 

1 ม
กร
ำค
ม 2

56
1 

- 
22

,87
3  

20
6,0

08
  

13
,86

3  
3,4

72
  

11
,39

5  
- 

25
7,6

11
  

ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห
รบั
ปี 

- 
4,6

45
  

58
,09

1  
1,8

84
  

47
3  

2,5
32

  
- 

67
,62

5  
ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห
รบั
ส่ว
นที่

ตดั
จ ำ
หน่
ำย

 
- 

- 
(95

) 
(65

0) 
- 

- 
- 

(74
5) 

31
 ธัน

วำค
ม 2

56
1 

- 
27

,51
8  

26
4,0

04
  

15
,09

7  
3,9

45
  

13
,92

7  
- 

32
4,4

91
  

ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห
รบั
ปี 

- 
4,6

37
 

57
,24

4 
1,1

14
 

58
 

2,7
32

 
- 

65
,78

5 
ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห
รบั
ส่ว
นที่
จ ำ
หน่
ำย

/ตดั
จ ำ
หน่

ำย
 

- 
- 

(22
) 

(33
8) 

- 
(3,

24
0) 

- 
(3,

60
0) 

โอน
เขำ้

 (อ
อก
) 

- 
- 

2,1
17

 
(2,

11
7) 

- 
- 

- 
- 

31
 ธัน

วำค
ม 2

56
2 

- 
32

,15
5 

32
3,3

43
 

13
,75

6 
4,0

03
 

13
,41

9 
- 

38
6,6

76
 

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

143
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15.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของสินทรพัยร์ะหว่ำงก่อสรำ้งจ ำนวน 282.14 ลำ้นบำท 
(2561: 276.29 ล้ำนบำท) ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่ำวได้ใช้เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่ เ ก่ียวข้องกันเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตไฟฟ้ำ ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยดงักล่ำวไดร้วมตน้ทนุกำรกูย้ืมเขำ้เป็นรำคำทนุ
ของโครงกำร จ ำนวน 2.65 ลำ้นบำท (2561: 3.07 ลำ้นบำท) โดยค ำนวณจำกอัตรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุนในอัตรำรอ้ยละ 
5.25 

15.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 อำคำรของบริษัทฯซึ่งมีรำคำทุน 83.64 ลำ้นบำท (2561: 83.29 ลำ้นบำท) ก่อสรำ้งอยู่บน
ที่ดินเช่ำ (หมำยเหต ุ34.1) 

15.3 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่ งมีรำคำทุน  953.12 ล้ำนบำท (2561: 1,300.34 ล้ำนบำท)                         
(เฉพำะบรษิัทฯ: 536.70 ลำ้นบำท (2561: 830.26 ลำ้นบำท)) น ำไปค ำ้ประกนัเงินเบิกเกินบญัชแีละเงนิกูย้ืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงิน (หมำยเหต ุ18) และเงินกูย้ืมระยะยำว (หมำยเหต ุ20) 

15.4 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เครื่องจกัรและอุปกรณข์องบรษิัทย่อย ซึ่งมีรำคำทุน 201.61 ลำ้นบำท (2561: 201.61 ลำ้น
บำท) น ำไปค ำ้ประกนัหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (หมำยเหต ุ21) 

15.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ยำนพำหนะ เครื่องจกัรและอปุกรณซ์ึ่งมรีำคำทนุ 228.68 ลำ้นบำท (2561: 228.44 ลำ้นบำท) 
(เฉพำะบริษัทฯ: 21.22 ลำ้นบำท (2561: 15.94 ลำ้นบำท)) อยู่ในระหว่ำงกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (หมำย
เหต ุ21) 

15.6 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอำคำรและอุปกรณจ์ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยังใชง้ำนอยู่ 
มลูค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรพัยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 51.79 ลำ้นบำท (2561: 36.46 
ลำ้นบำท) (เฉพำะบรษิัทฯ: 39.37 ลำ้นบำท (2561: 35.35 ลำ้นบำท)) 

16. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 มลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยไ์มม่ีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ควำมสมัพนัธก์บั
ลกูคำ้ สตูรกำรผลิต 

ค่ำตอบแทน                 
ในกำรไดม้ำซึ่ง
สญัญำสมัปทำน รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562:     
รำคำทนุ 127,000 18,000 130,411 275,411 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (41,461) (14,000) - (55,461) 
มลูค่ำตำมบญัชี - สทุธิ 85,539 4,000 130,411 219,950 
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15.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของสินทรพัยร์ะหว่ำงก่อสรำ้งจ ำนวน 282.14 ลำ้นบำท 
(2561: 276.29 ล้ำนบำท) ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่ำวได้ใช้เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่ เ ก่ียวข้องกันเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตไฟฟ้ำ ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยดงักล่ำวไดร้วมตน้ทนุกำรกูย้ืมเขำ้เป็นรำคำทนุ
ของโครงกำร จ ำนวน 2.65 ลำ้นบำท (2561: 3.07 ลำ้นบำท) โดยค ำนวณจำกอัตรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุนในอัตรำรอ้ยละ 
5.25 

15.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 อำคำรของบริษัทฯซึ่งมีรำคำทุน 83.64 ลำ้นบำท (2561: 83.29 ลำ้นบำท) ก่อสรำ้งอยู่บน
ที่ดินเช่ำ (หมำยเหต ุ34.1) 

15.3 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่ งมีรำคำทุน  953.12 ล้ำนบำท (2561: 1,300.34 ล้ำนบำท)                         
(เฉพำะบรษิัทฯ: 536.70 ลำ้นบำท (2561: 830.26 ลำ้นบำท)) น ำไปค ำ้ประกนัเงินเบิกเกินบญัชแีละเงนิกูย้ืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงิน (หมำยเหต ุ18) และเงินกูย้ืมระยะยำว (หมำยเหต ุ20) 

15.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เครื่องจกัรและอุปกรณข์องบริษัทย่อย ซึ่งมีรำคำทุน 201.61 ลำ้นบำท (2561: 201.61 ลำ้น
บำท) น ำไปค ำ้ประกนัหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (หมำยเหต ุ21) 

15.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ยำนพำหนะ เครื่องจกัรและอปุกรณซ์ึ่งมรีำคำทนุ 228.68 ลำ้นบำท (2561: 228.44 ลำ้นบำท) 
(เฉพำะบริษัทฯ: 21.22 ลำ้นบำท (2561: 15.94 ลำ้นบำท)) อยู่ในระหว่ำงกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (หมำย
เหต ุ21) 

15.6 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอำคำรและอุปกรณจ์ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยังใชง้ำนอยู่ 
มลูค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรพัยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 51.79 ลำ้นบำท (2561: 36.46 
ลำ้นบำท) (เฉพำะบรษิัทฯ: 39.37 ลำ้นบำท (2561: 35.35 ลำ้นบำท)) 

16. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 มลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยไ์มม่ีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ควำมสมัพนัธก์บั
ลกูคำ้ สตูรกำรผลิต 

ค่ำตอบแทน                 
ในกำรไดม้ำซึง่
สญัญำสมัปทำน รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562:     
รำคำทนุ 127,000 18,000 130,411 275,411 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (41,461) (14,000) - (55,461) 
มลูค่ำตำมบญัชี - สทุธิ 85,539 4,000 130,411 219,950 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ควำมสมัพนัธก์บั
ลกูคำ้ สตูรกำรผลิต 

ค่ำตอบแทน                 
ในกำรไดม้ำซึง่
สญัญำสมัปทำน รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561:     

รำคำทนุ 127,000 18,000 - 145,000 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (32,576) (11,000) - (43,576) 
มลูค่ำตำมบญัชี - สทุธิ 94,424 7,000 - 101,424 

 กำรกระทบยอดมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 2561 
มลูค่ำตำมบญัชีตน้ปี 101,424 113,309 
ซือ้เพิ่มในระหวำ่งปี 130,411 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยในระหวำ่งปี (11,885) (11,885) 
มลูค่ำตำมบญัชีปลำยปี 219,950 101,424 

ค่ ำตอบแทนในกำร ได้มำซึ่ ง สัญญำสัมปทำนของ  Vientiane Waste Management Company Limited ซึ่ ง                                           
เป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มบรษิัท เป็นค่ำตอบแทนที่บรษิัทย่อยดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยหนึ่งของบรษิัทตำมขอ้ตกลงที่
ก ำหนดใน Share subscription and shareholders’ agreement เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิทธิในกำรด ำเนินกำรพฒันำที่ดินเพื่อ
ก่อสรำ้งโรงงำนจัดกำรขยะในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำวภำยใตส้ัญญำสัมปทำน โดยสัญญำสมัปทำน
ดงักล่ำวมีระยะเวลำ 45 ปี 

ทัง้นีบ้ริษัทย่อยดงักล่ำวมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนสมัปทำนที่ดินและบ่อขยะเพื่อก่อสร้ำงโรงงำนจดักำรขยะ
เพื่อผลิตพลังงำนทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑท์ี่น ำกลับมำใชใ้หม่  ให้แก่รัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว ตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำสัมปทำนดว้ยอัตรำค่ำตอบแทนสัมปทำนในแต่ละช่วงระยะเวลำตำมที่
ก ำหนดไวใ้นสญัญำสมัปทำนดงักล่ำว 

  

 

17. ค่ำควำมนิยม 

 บริษัทย่อยพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดจำกมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์
โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะไดร้บัอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซึ่งไดร้บัอนุมตัิ
จำกฝ่ำยบรหิำร ประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวครอบคลมุระยะเวลำ 10 ปี เนื่องจำกบริษัทย่อยมีกำรลงทนุเพิ่มใน
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์เพื่อขยำยกิจกำร 

ขอ้สมมติที่ส  ำคญัในกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชสิ้นทรพัย ์สรุปไดด้งันี ้

(หน่วย: รอ้ยละต่อปี) 
 ปี 2563 ปี 2564 - 2572 
อตัรำกำรเติบโต 15.82 5.00 
อตัรำคิดลดก่อนภำษี 6.36 6.36 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตจำกผลประกอบกำรในอดีต และกำรคำดกำรณก์ำรเติบโตของตลำด และอตัรำคิด
ลดเป็นอตัรำก่อนภำษีที่สะทอ้นถึงควำมเส่ียงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ๆ ฝ่ำยบรหิำรพิจำรณำแลว้
เชื่อว่ำค่ำควำมนิยมไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำ 

18. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงนิ 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (รอ้ยละต่อปี) 2562 2561 2562 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร MOR, MOR - 1.5 1,148 6,630 - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ MMR, MLR - 2.0 62,400 57,400 20,000 - 
เจำ้หนีท้รสัตร์ีซีทส ์ MMR 48,578 747,863 48,578 747,863 
รวม  112,126 811,893 68,578 747,863 

18.1  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงินของบริษัทฯไม่มีหลักทรพัยค์  ำ้
ประกนั 

18.2  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินของบริษัทย่อยค ำ้ประกันโดยกำร
จดจ ำนองที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งและเครื่องจกัรของบรษิัทย่อย และค ำ้ประกนัโดยบรษิัทฯ 
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17. ค่ำควำมนิยม 

 บริษัทย่อยพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดจำกมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์
โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะไดร้บัอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซึ่งไดร้บัอนุมตัิ
จำกฝ่ำยบรหิำร ประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวครอบคลมุระยะเวลำ 10 ปี เนื่องจำกบริษัทย่อยมีกำรลงทนุเพิ่มใน
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์เพื่อขยำยกิจกำร 

ขอ้สมมติที่ส  ำคญัในกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชสิ้นทรพัย ์สรุปไดด้งันี ้

(หน่วย: รอ้ยละต่อปี) 
 ปี 2563 ปี 2564 - 2572 
อตัรำกำรเติบโต 15.82 5.00 
อตัรำคิดลดก่อนภำษี 6.36 6.36 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตจำกผลประกอบกำรในอดีต และกำรคำดกำรณก์ำรเติบโตของตลำด และอตัรำคิด
ลดเป็นอตัรำก่อนภำษีที่สะทอ้นถึงควำมเส่ียงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ๆ ฝ่ำยบรหิำรพิจำรณำแลว้
เชื่อว่ำค่ำควำมนิยมไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำ 

18. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงนิ 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (รอ้ยละต่อปี) 2562 2561 2562 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร MOR, MOR - 1.5 1,148 6,630 - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ MMR, MLR - 2.0 62,400 57,400 20,000 - 
เจำ้หนีท้รสัตร์ีซีทส ์ MMR 48,578 747,863 48,578 747,863 
รวม  112,126 811,893 68,578 747,863 

18.1  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงินของบริษัทฯไม่มีหลักทรพัยค์  ำ้
ประกนั 

18.2  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินของบริษัทย่อยค ำ้ประกันโดยกำร
จดจ ำนองที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งและเครื่องจกัรของบรษิัทย่อย และค ำ้ประกนัโดยบรษิัทฯ 

  

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

147

and our people build our business



 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ6) - 2,313 204 2,310 
เจำ้หนีก้ำรคำ้  129,204 366,030 77,946 297,140 
เจำ้หนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ6) 19,349 139 - - 
เจำ้หนีอ้ื่น  13,197 9,579 7,654 5,839 
เจำ้หนีค้่ำซือ้อปุกรณ ์- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ6) 14,929 20,071 - - 
เจำ้หนีค้่ำซือ้อปุกรณ ์ 3,458 2,447 1,023 76 
เจำ้หนีค้่ำตอบแทนสญัญำสมัปทำน - กิจกำรที่เก่ียวขอ้ง
กนั (หมำยเหต ุ6) 72,899 - - - 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ6) 5,201 24 1 1 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  20,511 17,435 15,783 15,104 
รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 278,748 418,038 102,611 320,470 

20. เงนิกู้ยืมระยะยำว 
 (หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบีย้      งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
เงินกู ้ (รอ้ยละต่อปี)  กำรช ำระคืน 2562 2561 2562 2561 

1 MLR - 1.75 และ 
MLR - 2.75 

ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดอืนรวม 33 
งวดเริ่มตัง้แตเ่ดือนสิงหำคม 2561 170,554 285,145 170,554 285,145 

2 MLR - 1.25 ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดอืนรวม 84 
งวด เริ่มตัง้แต่เดือนพฤษภำคม 
2558 197,290 226,353 - - 

3 MLR - 1.25 ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดอืนรวม 84 
งวดเริ่มตัง้แตเ่ดือนเมษำยน 2561 83,228 88,828 - - 

4 MLR - 1.25 ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดอืนรวม 84 
งวด           เริ่มตัง้แต่เดือนมีนำคม 
2561 33,553 35,500 - - 

5 MLR - 1.25 ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดอืนรวม 84 
งวด           เริ่มตัง้แต่เดือน
กรกฎำคม 2558 - 16,659 - - 

6 MLR - 1.25 ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดอืนรวม 84 
งวด           เริ่มตัง้แต่เดือนกนัยำยน 
2558 9,555 13,182 - - 

รวม 494,180 665,667 170,554 285,145 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  (231,666) (159,071) (120,709) (113,983) 
เงินกูยื้มระยะยำว - สทุธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 262,514 506,596 49,845 171,162 

 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 665,667 285,145 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูใ้นระหว่ำงปี (171,487) (114,591) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 494,180 170,554 

 เงินกูยื้มระยะยำววงที่ 1 ค ำ้ประกันโดยเงินฝำกประจ ำที่มีภำระค ำ้ประกัน (หมำยเหตุ 11) และกำรจ ำนองเครื่องจกัร 
(หมำยเหต ุ15.3) ภำยใตส้ญัญำเงินกู ้บรษิัทฯตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมที่ระบุใน
สญัญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน Funded Debt/EBITDA เป็นตน้ 

 เงินกูยื้มระยะยำววงที่ 2 - 4 ค ำ้ประกนัโดยกำรจ ำนองที่ดินพรอ้มสิ่งปลูกสรำ้ง และเครื่องจักรของบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 
15.3) และค ำ้ประกันโดยบริษัทฯ ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษัทย่อยตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินและขอ้จ ำกัดบำง
ประกำรตำมที่ระบใุนสญัญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้
เป็นตน้ 

 เงินกูย้ืมระยะยำววงที่ 5 - 6 ค ำ้ประกนัโดยกำรจ ำนองเครื่องจักร และอุปกรณ์ของโครงกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคำของบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ15.3) และสิทธิกำรเช่ำที่ดินภำยใตส้ญัญำเช่ำพืน้ท่ีหลงัคำของ
บรษิัทย่อย และค ำ้ประกันโดยบริษัทฯ ภำยใตส้ญัญำเงินกู ้บริษัทย่อยตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินและขอ้จ ำกัด
บำงประกำรตำมที่ระบใุนสญัญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หนี ้เป็นตน้ 

21. หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว 42,272 63,739 8,341 6,868 
หกั: ดอกเบีย้รอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,670) (3,631) (331) (140) 
รวม 40,602 60,108 8,010 6,728 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (24,510) (23,467) (4,072) (2,572) 
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว - สทุธิจำก

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 16,092 36,641 3,938 4,156 

กลุ่มบริษัทไดท้ ำสญัญำเช่ำซือ้และเช่ำกำรเงิน เพื่อเช่ำเครื่องจกัรและอุปกรณ ์และยำนพำหนะใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นงวดรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 5 ปี 

 

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

148

We build our people...



 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 665,667 285,145 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูใ้นระหว่ำงปี (171,487) (114,591) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 494,180 170,554 

 เงินกูยื้มระยะยำววงที่ 1 ค ำ้ประกันโดยเงินฝำกประจ ำที่มีภำระค ำ้ประกัน (หมำยเหตุ 11) และกำรจ ำนองเครื่องจกัร 
(หมำยเหต ุ15.3) ภำยใตส้ญัญำเงินกู ้บรษิัทฯตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมที่ระบุใน
สญัญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน Funded Debt/EBITDA เป็นตน้ 

 เงินกูย้ืมระยะยำววงที่ 2 - 4 ค ำ้ประกนัโดยกำรจ ำนองที่ดินพรอ้มสิ่งปลูกสรำ้ง และเครื่องจักรของบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 
15.3) และค ำ้ประกันโดยบริษัทฯ ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษัทย่อยตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินและขอ้จ ำกัดบำง
ประกำรตำมที่ระบใุนสญัญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้
เป็นตน้ 

 เงินกูย้ืมระยะยำววงที่ 5 - 6 ค ำ้ประกนัโดยกำรจ ำนองเครื่องจักร และอุปกรณ์ของโครงกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคำของบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ15.3) และสิทธิกำรเช่ำที่ดินภำยใตส้ญัญำเช่ำพืน้ท่ีหลงัคำของ
บรษิัทย่อย และค ำ้ประกันโดยบริษัทฯ ภำยใตส้ญัญำเงินกู ้บริษัทย่อยตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินและขอ้จ ำกัด
บำงประกำรตำมที่ระบใุนสญัญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หนี ้เป็นตน้ 

21. หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว 42,272 63,739 8,341 6,868 
หกั: ดอกเบีย้รอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,670) (3,631) (331) (140) 
รวม 40,602 60,108 8,010 6,728 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (24,510) (23,467) (4,072) (2,572) 
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว - สทุธิจำก

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 16,092 36,641 3,938 4,156 

กลุ่มบริษัทไดท้ ำสญัญำเช่ำซือ้และเช่ำกำรเงิน เพื่อเช่ำเครื่องจกัรและอุปกรณ ์และยำนพำหนะใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นงวดรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 5 ปี 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยท์ี่อยู่ในระหว่ำงจ่ำยช ำระแก่เจำ้หนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งมี
รำคำทนุ ดงันี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 201,794 201,794 - - 
ยำนพำหนะ 26,887 26,645 21,216 15,940 
รวม 228,681 228,439 21,216 15,940 

22.  หุ้นกู้ 

 บริษัทฯไดอ้อกและเสนอขำยหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลักประกัน และมีผูแ้ทน ผูถื้อหุน้กู้เป็น
จ ำนวนเงินรวม 400 ลำ้นบำท เสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนัและ/หรือผูล้งทุนรำยใหญ่เท่ำนัน้ หุน้กูด้งักล่ำวก ำหนดช ำระ
ดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน โดยมีรำยละเอียดที่ส  ำคญัดงันี ้

วนัท่ีออกหุน้กู ้ จ ำนวนหน่วย 
มลูค่ำที่ตรำไว้
ต่อหน่วย มลูค่ำรวม อตัรำดอกเบีย้ วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

  (บำท) (ลำ้นบำท) (รอ้ยละต่อปี)  
12 มิถนุำยน 2561 400,000 1,000 400 5.50 12 มิถนุำยน 2563 

 ภำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้บริษัทฯตอ้งปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น    
กำรด ำรงอตัรำส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้ณ วนัสิน้งวดไม่เกิน 3.0:1 

23. ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนแสดงไดด้งันี ้

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำนตน้ปี 19,382 17,382 17,234 15,628 
ส่วนท่ีรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุ :     
ตน้ทนุบรกิำรในปัจจบุนั  2,630 2,338 1,796 1,616 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 504 379 451 342 
ตน้ทนุบรกิำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทนุท่ีเกดิขึน้                                             
จำกกำรจำ่ยช ำระผลประโยชน ์ 3,824 - 3,741 - 

ผลประโยชนท์ี่จ่ำยในระหวำ่งปี (4,991) (717) (4,991) (352) 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำนปลำยปี 21,349 19,382 18,231 17,234 

 

 เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญัติคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ซึ่งไดก้ ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรบัลูกจำ้งซึ่งท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้ีสิทธิ
ไดร้บัค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสดุทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภำคม 2562 
เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรบัโครงกำรผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน และมี
ผลกระทบใหก้ลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนเพิ่มขึน้ 3.83 ลำ้นบำท (เฉพำะของบรษิัทฯ: 3.74 
ลำ้นบำท) กลุ่มบริษัทบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรบัรูต้น้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัทีใน
งบก ำไรขำดทนุของปีปัจจบุนั 

 กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 0.05 ลำ้นบำท 
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 0.05 ลำ้นบำท) (2561: จ ำนวน 3.57 ลำ้นบำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 3.57 ลำ้น
บำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำนของกลุ่ม
บรษิัทประมำณ 13 ถึง 25 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 14 ปี) (2561: 13 ถึง 25 ปี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 14 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งันี ้

  (หน่วย: รอ้ยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 

อตัรำคิดลด 2.38% - 3.13% 2.20% - 3.13% 2.30%, 2.71% 2.20%, 2.41% 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน  5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 
0.00% - 
22.00% 

0.00% - 
22.00% 

0.00% - 
21.00% 

0.00% - 
21.00% 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนที่ส  ำคญัต่อมลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี ้

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (959) 1,026 (831) 889 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน  1,135 (1,065) 984 (923) 
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 เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญัติคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ซึ่งไดก้ ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรบัลูกจำ้งซึ่งท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้ีสิทธิ
ไดร้บัค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสดุทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภำคม 2562 
เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรบัโครงกำรผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน และมี
ผลกระทบใหก้ลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนเพิ่มขึน้ 3.83 ลำ้นบำท (เฉพำะของบรษิัทฯ: 3.74 
ลำ้นบำท) กลุ่มบริษัทบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรบัรูต้น้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัทีใน
งบก ำไรขำดทนุของปีปัจจบุนั 

 กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 0.05 ลำ้นบำท 
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 0.05 ลำ้นบำท) (2561: จ ำนวน 3.57 ลำ้นบำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 3.57 ลำ้น
บำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำนของกลุ่ม
บรษิัทประมำณ 13 ถึง 25 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 14 ปี) (2561: 13 ถึง 25 ปี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 14 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งันี ้

  (หน่วย: รอ้ยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 

อตัรำคิดลด 2.38% - 3.13% 2.20% - 3.13% 2.30%, 2.71% 2.20%, 2.41% 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน  5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 
0.00% - 
22.00% 

0.00% - 
22.00% 

0.00% - 
21.00% 

0.00% - 
21.00% 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนที่ส  ำคญัต่อมลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี ้

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (959) 1,026 (831) 889 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน  1,135 (1,065) 984 (923) 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (746) 798 (651) 697 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน  800 (754) 701 (660) 

24. ทุนเรือนหุ้น 

เมื่อวนัท่ี 4 เมษำยน 2561 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2561 มีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯด ำเนินกำรดงันี ้

ก) อนมุตัิใหล้ดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯจำกเดิม 433,942,650 บำท (หุน้สำมญัจ ำนวน 867,885,301 หุน้ มลูค่ำตรำ
ไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) เป็น 333,802,650 บำท (หุน้สำมัญจ ำนวน 667,605,301 หุน้ มูลค่ำตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) 
โดยตดัจ ำหน่ำยหุน้สำมญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 200,280 หุน้ มลูค่ำตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 100,140 บำท 

 ข) อนุมัติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำกเดิม 333,802,650 บำท (หุน้สำมญัจ ำนวน 667,605,301หุน้ มูลค่ำ
ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) เป็น 367,183,150 บำท (หุน้สำมญัจ ำนวน 734,366,301 หุน้ มูลค่ำตรำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท) เพ่ือรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 29 

25. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้งจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) 
จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจบุนั บรษิัทฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ้่ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ้่ำยที่ส  ำคญัดงัต่อไปนี ้ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชนอ์ื่นของพนกังำน 116,867 109,368 82,663 77,496 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร (หมำยเหต ุ6) 40,551 36,774 28,757 25,610 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหต ุ15) 103,858 107,128 65,785 67,625 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์                 

(โอนกลบั) (หมำยเหต ุ15) 8,515 11,317 (1,785) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหต ุ16) 11,885 11,885 - - 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 11,514 11,730 7,793 8,523 
วตัถดุิบและวสัดสิุน้เปลืองใชไ้ป 233,957 252,799 63,049 73,755 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเรจ็รูป (761) 6,413 (2,993) 8,762 
ค่ำนำยหนำ้ 7,548 5,444 7,086 4,982 

27. ภำษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดส้ ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี ้
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลส ำหรบัปี 30,333 26,889 30,221 26,074 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชจีำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชั่วครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำว (8,884) (4,644) (4,719) (495) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทนุ 21,449 22,245 25,502 25,579 
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26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ้่ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ้่ำยที่ส  ำคญัดงัต่อไปนี ้ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชนอ์ื่นของพนกังำน 116,867 109,368 82,663 77,496 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร (หมำยเหต ุ6) 40,551 36,774 28,757 25,610 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหต ุ15) 103,858 107,128 65,785 67,625 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์                 

(โอนกลบั) (หมำยเหต ุ15) 8,515 11,317 (1,785) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหต ุ16) 11,885 11,885 - - 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 11,514 11,730 7,793 8,523 
วตัถดุิบและวสัดสิุน้เปลืองใชไ้ป 233,957 252,799 63,049 73,755 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเรจ็รูป (761) 6,413 (2,993) 8,762 
ค่ำนำยหนำ้ 7,548 5,444 7,086 4,982 

27. ภำษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดส้ ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี ้
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลส ำหรบัปี 30,333 26,889 30,221 26,074 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชจีำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชั่วครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำว (8,884) (4,644) (4,719) (495) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทนุ 21,449 22,245 25,502 25,579 
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดม้ีดงันี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดน้ติิบคุคล 175,017 158,752 127,379 149,052 
     
อตัรำภำษีเงินไดน้ติิบคุคล รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดน้ติิบคุคลคณูอตัรำภำษี 35,003 31,750 25,476 29,810 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรบั:     
กำรส่งเสรมิกำรลงทนุ (หมำยเหต ุ28) (6,626) (1,307) - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม (14,501) (11,825) - - 
เงินปันผลรบัจำกบรษิัทรว่ม - - - (4,813) 
ค่ำใชจ้ำ่ยตอ้งหำ้ม 858 2,112 553 886 
ค่ำใชจ้ำ่ยที่มีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึน้ (531) (304) (527) (304) 
ขำดทนุทำงภำษีที่ถกูใชป้ระโยชนใ์นปีปัจจบุนัท่ีไม่ได ้ 
บนัทึกสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชใีนปีก่อน 

 
- 

 
(34) 

 
- 

 
- 

ผลต่ำงชั่วครำวและขำดทนุทำงภำษีส ำหรบัปีที่ไม่ได้
บนัทึกเป็นสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 
6,882 

 
1,229 

 
- 

 
- 

อื่น ๆ 364 624 - - 
รวม (13,554) (9,505) 26 (4,231) 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดท้ี่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทนุ 21,449 22,245 25,502 25,579 

 
  

 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีและหนีสิ้นภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี ประกอบดว้ยรำยกำร
ดงัต่อไปนี ้

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 170 170 - - 
ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สินคำ้คงเหลือ 1,444 869 980 469 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทนุ - - 5,689 3,629 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 13,142 11,439 8,818 9,175 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 4,231 3,847 3,646 3,447 
รำยไดเ้งินอดุหนนุรอรบัรู ้ 1,952 2,118 1,952 2,118 
ขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ช ้ 10,725 8,350 - - 

รวม 31,664 26,793 21,085 18,838 
หนีส้นิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี     
มลูค่ำยตุิธรรมของสินคำ้คงเหลือจำกกำรซือ้กิจกำร 17 17 - - 
มลูค่ำยตุิธรรมของที่ดิน อำคำรและอปุกรณจ์ำกกำร                      
ซือ้กิจกำร 8,114 9,326 - - 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดจ้ำกกำรซือ้กิจกำร 17,908 20,285 - - 
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 33,618 34,043 28,206 30,678 

รวม 59,657 63,671 28,206 30,678 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใชห้กัภำษีและขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 
46.14 ลำ้นบำท (2561: 36.41 ลำ้นบำท) ที่บริษัทย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรพัยภ์ำษีเงินได้ กำรตัดบัญชี เนื่องจำกบริษัท
ย่อยพิจำรณำแลว้เห็นว่ำบรษิัทย่อยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวและผลขำดทุน
ทำงภำษีมำใชป้ระโยชนไ์ด ้
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีและหนีสิ้นภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี ประกอบดว้ยรำยกำร
ดงัต่อไปนี ้

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 170 170 - - 
ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สินคำ้คงเหลือ 1,444 869 980 469 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทนุ - - 5,689 3,629 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 13,142 11,439 8,818 9,175 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 4,231 3,847 3,646 3,447 
รำยไดเ้งินอดุหนนุรอรบัรู ้ 1,952 2,118 1,952 2,118 
ขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ช ้ 10,725 8,350 - - 

รวม 31,664 26,793 21,085 18,838 
หนีส้นิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี     
มลูค่ำยตุิธรรมของสินคำ้คงเหลือจำกกำรซือ้กิจกำร 17 17 - - 
มลูค่ำยตุิธรรมของที่ดิน อำคำรและอปุกรณจ์ำกกำร                      
ซือ้กิจกำร 8,114 9,326 - - 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดจ้ำกกำรซือ้กิจกำร 17,908 20,285 - - 
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 33,618 34,043 28,206 30,678 

รวม 59,657 63,671 28,206 30,678 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใชห้กัภำษีและขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 
46.14 ลำ้นบำท (2561: 36.41 ลำ้นบำท) ที่บริษัทย่อยไม่ไดบ้ันทึกสินทรพัยภ์ำษีเงินได้ กำรตัดบัญชี เนื่องจำกบริษัท
ย่อยพิจำรณำแลว้เห็นว่ำบรษิัทย่อยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวและผลขำดทุน
ทำงภำษีมำใชป้ระโยชนไ์ด ้
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รำยละเอียดวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรใหป้ระโยชนข์องรำยกำรขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งันี ้ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 2561 
31 ธันวำคม 2562 1,791 1,791 
31 ธันวำคม 2563 3,894 3,897 
31 ธันวำคม 2564 3,731 3,731 
31 ธันวำคม 2565 12,471 12,471 
31 ธันวำคม 2566 11,062 11,062 
31 ธันวำคม 2567 65,935 41,749 
31 ธันวำคม 2571 880 880 
 99,764 75,581 

28. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย 4 แห่งไดร้บัสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนสิทธิประโยชนท์ี่ส  ำคญับำง
ประกำรสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

 
กำรยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล
ส ำหรบัก ำไรสทุธิเป็นเวลำ 8 ปี 

นบัจำกวนัท่ี 

กำรลดหย่อน                                    
ภำษีเงินไดน้ติิบคุคลรอ้ยละหำ้สิบ
ของอตัรำปกติเป็นเวลำ 5 ปี                   

นบัจำกวนัท่ี 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)   
กำรผลิตก๊ำซชวีภำพอดัควำมดนัสงู 8 สิงหำคม 2556 7 สิงหำคม 2564 
กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติอดั ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว                  

และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ  
 

17 มกรำคม 2557 
 
- 

กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ 31 มกรำคม 2559 30 มกรำคม 2567 
บริษัท ยูเอซี แอด๊วำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคัลส ์
จ ำกัด 

  

กำรผลิต Polymer solution และ Polymer emulsion 19 ธันวำคม 2560 - 
บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด   
กำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำ 26 มกรำคม 2555 - 
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยท์ี่ตดิตัง้บน

หลงัคำ 
22 มิถนุำยน 2558 21 มิถนุำยน 2566 

บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอรจ์ี รูฟ พำวเวอร ์จ ำกดั   
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยท์ี่ตดิตัง้บน

หลงัคำ 
 

29 กรกฎำคม 2558 28 กรกฎำคม 2566 

 

 
กำรยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล
ส ำหรบัก ำไรสทุธิเป็นเวลำ 8 ปี 

นบัจำกวนัท่ี 

กำรลดหย่อน                                    
ภำษีเงินไดน้ติิบคุคลรอ้ยละหำ้สิบ
ของอตัรำปกติเป็นเวลำ 5 ปี                   

นบัจำกวนัท่ี 
บริษัท ยูเอซี แอนด ์ทพีที ีเอน็เนอรย่ี์ จ ำกัด   
กำรผลิตก๊ำซชวีภำพอดัควำมดนัสงู ยงัไม่เริม่ด  ำเนินกำร ยงัไม่เริม่ด  ำเนินกำร 

 ทัง้นี ้จ ำนวนภำษีเงินไดท้ี่รบัยกเวน้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนส ำหรับกำร
ผลิตก๊ำซชีวภำพอดั ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและก๊ำซโซลีนธรรมชำติ และกำรผลิต Polymer solution และ Polymer emulsion 

 ในฐำนะที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ กลุ่มบรษิัทตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดในบตัรส่งเสรมิกำรลงทนุ 

 รำยไดข้องกลุ่มบรษิัทจ ำแนกตำมกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนและไม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 กิจกำรท่ีไดร้บั                        

กำรส่งเสรมิ 
กิจกำรท่ีไม่ไดร้บั                        
กำรส่งเสรมิ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร       
รำยไดจ้ำกในประเทศ 443,352 460,041 2,366,817 2,002,802 2,810,169 2,462,843 
รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 16,697 6,942 45,093 83,109 61,790 90,051 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและ
บรกิำร 460,049 466,983 2,411,910 2,085,911 2,871,959 2,552,894 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 กิจกำรท่ีไดร้บั                        

กำรส่งเสรมิ 
กิจกำรท่ีไม่ไดร้บั                        
กำรส่งเสรมิ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร       
รำยไดจ้ำกในประเทศ 156,342 186,774 2,291,125 1,909,739 2,447,467 2,096,513 
รำยไดจ้ำกกำรส่งออก - - 42,617 82,467 42,617 82,467 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและ
บรกิำร 156,342 186,774 2,333,742 1,992,206 2,490,084 2,178,980 
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กำรยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล
ส ำหรบัก ำไรสทุธิเป็นเวลำ 8 ปี 

นบัจำกวนัท่ี 

กำรลดหย่อน                                    
ภำษีเงินไดน้ติิบคุคลรอ้ยละหำ้สิบ
ของอตัรำปกติเป็นเวลำ 5 ปี                   

นบัจำกวนัท่ี 
บริษัท ยูเอซี แอนด ์ทพีที ีเอน็เนอรย่ี์ จ ำกัด   
กำรผลิตก๊ำซชวีภำพอดัควำมดนัสงู ยงัไม่เริม่ด  ำเนินกำร ยงัไม่เริม่ด  ำเนินกำร 

 ทัง้นี ้จ ำนวนภำษีเงินไดท้ี่รบัยกเวน้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนส ำหรับกำร
ผลิตก๊ำซชีวภำพอดั ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและก๊ำซโซลีนธรรมชำติ และกำรผลิต Polymer solution และ Polymer emulsion 

 ในฐำนะที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ กลุ่มบรษิัทตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดในบตัรส่งเสรมิกำรลงทนุ 

 รำยไดข้องกลุ่มบรษิัทจ ำแนกตำมกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนและไม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 กิจกำรท่ีไดร้บั                        

กำรส่งเสรมิ 
กิจกำรท่ีไม่ไดร้บั                        
กำรส่งเสรมิ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร       
รำยไดจ้ำกในประเทศ 443,352 460,041 2,366,817 2,002,802 2,810,169 2,462,843 
รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 16,697 6,942 45,093 83,109 61,790 90,051 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและ
บรกิำร 460,049 466,983 2,411,910 2,085,911 2,871,959 2,552,894 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 กิจกำรท่ีไดร้บั                        

กำรส่งเสรมิ 
กิจกำรท่ีไม่ไดร้บั                        
กำรส่งเสรมิ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร       
รำยไดจ้ำกในประเทศ 156,342 186,774 2,291,125 1,909,739 2,447,467 2,096,513 
รำยไดจ้ำกกำรส่งออก - - 42,617 82,467 42,617 82,467 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและ
บรกิำร 156,342 186,774 2,333,742 1,992,206 2,490,084 2,178,980 
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29. ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของบริษทัฯ 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 11 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯครัง้ท่ี 2 (UAC-W2) จ ำนวน 66,761,000 หน่วย ซึ่งไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่คิด
มลูค่ำ ในอตัรำ 10 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งใบส ำคญัแสดงสิทธินีม้ีอำยุ 2 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ โดยมีรำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิเท่ำกบั 5.55 บำท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทฯไดใ้นวนัท ำกำรสดุทำ้ยของ
ทุกไตรมำสตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผลกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัทฯครัง้ที่ 2 
(UAC-W2) ในวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 คือจ ำนวน 66,759,974 หน่วย 

30. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรบัปีที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ย
จ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี 

 ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรบัปีที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น) ดว้ยผลรวม
ของจ ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัที่ออกอยู่ในระหว่ำงปีกับจ ำนวน ถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัที่บริษัทฯ
อำจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลดทัง้สิน้ใหเ้ป็นหุน้สำมญั โดยสมมติว่ำไดม้ีกำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนั
ตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

 ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งันี ้
 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรส ำหรบัปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (พนับำท) 163,878 139,578 101,876 123,473 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ำ้หนกั (พนัหุน้) 667,605 667,605 667,605 667,605 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 0.245 0.209 0.153 0.185 

 เนื่องจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทฯ (UAC-W2) มีรำคำใชสิ้ทธิสงูกว่ำรำคำตลำดของหุน้สำมญัถวั
เฉล่ียส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดงันัน้ บริษัทฯจึงไม่น ำผลของใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมำ
รวมค ำนวณเพื่อหำก ำไรต่อหุน้ปรบัลดในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
2562 และ 2561 

  

 

31. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนีส้อดคลอ้งกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำนไดร้บัและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรใหก้ับส่วนงำนและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของส่วนงำนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน ทัง้นีผู้มี้อ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
บริษัท คือ ประธำนกรรมกำรบริหำรของบรษิัทฯ กลุ่มบริษัทจดัโครงสรำ้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์
และบรกิำร กลุ่มบรษิัทมีส่วนงำนที่รำยงำนทัง้สิน้ ดงันี ้ 

(1) ส่วนงำนจ ำหนำ่ยสินคำ้ 

(2) ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

(3) ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

(4) ส่วนงำนที่ปรกึษำโครงกำร 

(5) ส่วนงำนอื่นๆ 

ผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรตดัสินใจ
เก่ียวกับกำรจัดสรรทรพัยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรพัยร์วมซึ่งวดัมลูค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกับท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไร
หรือขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรพัยร์วมในงบกำรเงิน 

กำรบันทึกบัญชีส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกบักำรบันทึกบัญชีส ำหรบัรำยกำร
ธุรกิจกบับคุคลภำยนอก 

 

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

158

We build our people...



 

31. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนีส้อดคลอ้งกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำนไดร้บัและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรใหก้ับส่วนงำนและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของส่วนงำนเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน ทัง้นีผู้ม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
บริษัท คือ ประธำนกรรมกำรบรหิำรของบรษิัทฯ กลุ่มบริษัทจดัโครงสรำ้งองคก์รเป็นหน่วยธรุกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์
และบรกิำร กลุ่มบรษิัทมีส่วนงำนที่รำยงำนทัง้สิน้ ดงันี ้ 

(1) ส่วนงำนจ ำหนำ่ยสินคำ้ 

(2) ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

(3) ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

(4) ส่วนงำนที่ปรกึษำโครงกำร 

(5) ส่วนงำนอื่นๆ 

ผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรตดัสินใจ
เก่ียวกับกำรจัดสรรทรพัยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรพัยร์วมซึ่งวดัมลูค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกับท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไร
หรือขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรพัยร์วมในงบกำรเงิน 

กำรบันทึกบัญชีส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกบักำรบันทึกบัญชีส ำหรบัรำยกำร
ธุรกิจกบับคุคลภำยนอก 
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ขอ้มลูเก่ียวกบัเขตภมูิศำสตร ์ 

รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอกก ำหนดขึน้ตำมสถำนท่ีตัง้ของลกูคำ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 

รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก   
ประเทศไทย 2,810,169 2,462,843 
ประเทศอื่นๆ 61,790 90,051 

รวม 2,871,959 2,552,894 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

(ไม่รวมเครื่องมือทำงกำรเงิน สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตัดบัญชี สินทรพัยผ์ลประโยชน์หลังออกจำกงำน และสิทธิตำม
สญัญำประกนัภยั) 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ประเทศไทย 2,348,182 2,383,603 
สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว 131,671 - 
รวม 2,479,853 2,383,603 

ขอ้มลูเก่ียวกบัลกูคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสองรำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 854.14 ลำ้นบำท และ 
286.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งมำจำกส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์(ปี 2561 มีรำยไดจ้ำกลกูคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย 
เป็นจ ำนวนเงิน 843.54 ลำ้นบำท ซึ่งมำจำกส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ)์ 

32. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษัทและพนักงำนไดร้่วมกันจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพขึน้ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 
โดยกลุ่มบริษัทและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำรอ้ยละ 3 ถึง 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรอง
เลีย้งชีพนีบ้ริหำรโดย บริษัท หลักทรพัยจ์ดักำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกัด และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเมื่อพนกังำนนัน้ออก
จำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษัทรบัรูเ้งินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำย
จ ำนวน 3.40 ลำ้นบำท (2561: 3.14 ลำ้นบำท) (เฉพำะบรษิัทฯ 2.58 ลำ้นบำท 2561: 2.31 ลำ้นบำท) 
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ขอ้มลูเก่ียวกบัเขตภมูิศำสตร ์ 

รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอกก ำหนดขึน้ตำมสถำนท่ีตัง้ของลกูคำ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 

รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก   
ประเทศไทย 2,810,169 2,462,843 
ประเทศอื่นๆ 61,790 90,051 

รวม 2,871,959 2,552,894 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

(ไม่รวมเครื่องมือทำงกำรเงิน สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตัดบัญชี สินทรพัยผ์ลประโยชน์หลังออกจำกงำน และสิทธิตำม
สญัญำประกนัภยั) 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ประเทศไทย 2,348,182 2,383,603 
สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว 131,671 - 
รวม 2,479,853 2,383,603 

ขอ้มลูเก่ียวกบัลกูคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสองรำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 854.14 ลำ้นบำท และ 
286.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งมำจำกส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์(ปี 2561 มีรำยไดจ้ำกลกูคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย 
เป็นจ ำนวนเงิน 843.54 ลำ้นบำท ซึ่งมำจำกส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ)์ 

32. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษัทและพนักงำนไดร้่วมกันจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพขึน้ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 
โดยกลุ่มบริษัทและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำรอ้ยละ 3 ถึง 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรอง
เลีย้งชีพนีบ้ริหำรโดย บริษัท หลักทรพัยจ์ดักำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกัด และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเมื่อพนกังำนนัน้ออก
จำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษัทรบัรูเ้งินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำย
จ ำนวน 3.40 ลำ้นบำท (2561: 3.14 ลำ้นบำท) (เฉพำะบรษิัทฯ 2.58 ลำ้นบำท 2561: 2.31 ลำ้นบำท) 
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33. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนมุตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลประจ าปี 2560 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้         
เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2561 80,113 0.12 

เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัปี 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ 
เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 66,760 0.10 

รวมส าหรบัปี 2561  146,873  
    
เงินปันผลประจ าปี 2561 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้                              

เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2562 40,056 0.06 
รวมส าหรบัปี 2562  40,056  

34. ภาระผูกพันและหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ 

34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าอาคารส านักงาน  โกดังสินคา้ ท่ีตั้งโรงงานผลิตก๊าซ
ชีวภาพอดั และที่ตัง้โรงงานผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต่ 1 ถึง 30 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานที่บอก
เลิกไม่ได ้ดงันี ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562 2561 2562 2561 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 9.34 5.33 6.66 2.99 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 23.10 18.94 16.02 11.71 
มากกวา่ 5 ปี 78.35 82.93 56.05 59.04 

 

  

 

34.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 

กลุ่มบริษัทไดเ้ขำ้ท ำสญัญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรใหบ้ริกำรในพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำน และโกดงัสินคำ้ อำยุของสญัญำมี
ระยะเวลำตัง้แต่ 1 ถึง 3 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทมีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใตส้ญัญำบรกิำร ดงันี ้

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 

จ่ำยช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 4.03 2.23 2.14 0.67 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 3.67 1.51 3.08 - 

34.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำซือ้สินค้ำ อุปกรณ ์และจ้ำงผู้รับเหมำ 

กลุ่มบรษิัทมีภำระผกูพนัตำมสญัญำซือ้สินคำ้ อปุกรณ ์และจำ้งผูร้บัเหมำ ดงันี ้

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
สกลุเงิน 2562 2561 2562 2561 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) 
บำท 39.61 42.33 28.63 28.68 
เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 2.74 10.80 2.61 10.74 
ยโูร 0.03 0.03 - - 
เยน 0.82 - 0.82 - 

34.4 หนังสือค ำ้ประกันธนำคำร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนงัสือค ำ้ประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯ และบริษัทย่อยคงเหลืออยู่
เป็นจ ำนวน 37.9 ล้ำนบำท (2561: 130.5 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 36.2 ล้ำนบำท (2561: 125.5 ล้ำนบำท)) ซึ่ง
เก่ียวเนื่องกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบตัิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบรษิัทเพื่อค ำ้ประกนัคณุภำพสินคำ้ใหก้ับลกูคำ้
บำงรำย ค ำ้ประกนัสญัญำจำ้งเหมำ และค ำ้ประกนัภำษีอำกรในกำรน ำเขำ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศ 

34.5 ภำระผูกพันอืน่ 

ก) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพนัจำกกำรใหธ้นำคำรออกเลตเตอรอ์อฟเครดิตเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 0.3 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ (2561: 0.1 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ) (เฉพำะบริษัทฯ: ไม่มี (2561: 0.1 
ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมรกิำ)) 

ข) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่  ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ
จ ำนวนเงินประมำณ 23,697.2 ลำ้นกีบ (หรือเทียบเท่ำ 80.4 ลำ้นบำท) (หมำยเหต ุ12) 

 

 

รายงานประจ�าปี 2562 • บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 

162

We build our people...



 

34.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 

กลุ่มบริษัทไดเ้ขำ้ท ำสญัญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรใหบ้ริกำรในพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำน และโกดงัสินคำ้ อำยุของสญัญำมี
ระยะเวลำตัง้แต่ 1 ถึง 3 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบรษิัทมีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใตส้ญัญำบรกิำร ดงันี ้

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 

จ่ำยช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 4.03 2.23 2.14 0.67 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 3.67 1.51 3.08 - 

34.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำซือ้สินค้ำ อุปกรณ ์และจ้ำงผู้รับเหมำ 

กลุ่มบรษิัทมีภำระผกูพนัตำมสญัญำซือ้สินคำ้ อปุกรณ ์และจำ้งผูร้บัเหมำ ดงันี ้

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
สกลุเงิน 2562 2561 2562 2561 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) 
บำท 39.61 42.33 28.63 28.68 
เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 2.74 10.80 2.61 10.74 
ยโูร 0.03 0.03 - - 
เยน 0.82 - 0.82 - 

34.4 หนังสือค ำ้ประกันธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนงัสือค ำ้ประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯ และบริษัทย่อยคงเหลืออยู่
เป็นจ ำนวน 37.9 ล้ำนบำท (2561: 130.5 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 36.2 ล้ำนบำท (2561: 125.5 ล้ำนบำท)) ซึ่ง
เก่ียวเนื่องกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบตัิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบรษิัทเพื่อค ำ้ประกนัคณุภำพสินคำ้ใหก้ับลกูคำ้
บำงรำย ค ำ้ประกนัสญัญำจำ้งเหมำ และค ำ้ประกนัภำษีอำกรในกำรน ำเขำ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศ 

34.5 ภำระผูกพันอืน่ 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพนัจำกกำรใหธ้นำคำรออกเลตเตอรอ์อฟเครดิตเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 0.3 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ (2561: 0.1 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ) (เฉพำะบริษัทฯ: ไม่มี (2561: 0.1 
ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมรกิำ)) 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่  ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ
จ ำนวนเงินประมำณ 23,697.2 ลำ้นกีบ (หรือเทียบเท่ำ 80.4 ลำ้นบำท) (หมำยเหต ุ12) 
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34.6 ภำระค ำ้ประกันระหว่ำงกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯไดค้  ำ้ประกันวงเงินกูใ้หแ้ก่บริษัทย่อยในวงเงิน 614.0 ลำ้นบำท (2561: 645.8 ลำ้น
บำท) 

35. ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมหรือเปิดเผยมลูค่ำ
ยตุิธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุิธรรม ดงันี ้ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้      
ตรำสำรหนี ้   -   1.81   -   1.81 

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม 
ตรำสำรอนพุนัธ ์     
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้   -   0.05   -   0.05 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้      
ตรำสำรหนี ้   -   1.91   -   1.91 

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม 
ตรำสำรอนพุนัธ ์     
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้   -   0.92   -   0.92  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้      
ตรำสำรหนี ้   -   0.08   -   0.08 

 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีส้นิทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม 
ตรำสำรอนพุนัธ ์     
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้   -   0.03   -   0.03 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้      
ตรำสำรหนี ้   -   0.01   -   0.01 

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม 
ตรำสำรอนพุนัธ ์     
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้   -   0.85   -   0.85 

36. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

36.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส  ำคญัของกลุ่มบริษัทตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรบัเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนีก้ำรคำ้และ
ลูกหนีอ้ื่น เงินลงทุนในหลักทรพัยเ์พื่อคำ้ เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืม และหุน้กู้ กลุ่มบริษัทมี
ควำมเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงดงันี ้ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ 

กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเชื่อที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น และเงินใหกู้ย้ืมฝ่ำยบริหำรควบคมุ
ควำมเส่ียงนีโ้ดยกำรก ำหนดใหม้ีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงไม่คำดว่ำจะ
ไดร้ับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนีก้ำรให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีกำรกระจุกตัว
เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีฐำนของลูกคำ้ที่หลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดที่ กลุ่มบริษัทอำจตอ้ง
สญูเสียจำกกำรใหสิ้นเชื่อคือมลูค่ำตำมบญัชีของลกูหนี ้เงินใหกู้ย้ืม และลกูหนีอ้ื่นท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

กลุ่มบรษิัทมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ที่ส  ำคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสัน้ หุน้กู ้และเงินกูย้ืมระยะยำวที่มีดอกเบีย้ สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทำงกำรเงินส่วนใหญ่ มีอตัรำดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลง
ตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจบุนั 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีส้นิทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม 
ตรำสำรอนพุนัธ ์     
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้   -   0.03   -   0.03 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้      
ตรำสำรหนี ้   -   0.01   -   0.01 

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม 
ตรำสำรอนพุนัธ ์     
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้   -   0.85   -   0.85 

36. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

36.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส  ำคญัของกลุ่มบริษัทตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรบัเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนีก้ำรคำ้และ
ลูกหนีอ้ื่น เงินลงทุนในหลักทรพัยเ์พื่อคำ้ เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืม และหุน้กู้ กลุ่มบริษัทมี
ควำมเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงดงันี ้ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ 

กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเชื่อที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น และเงินใหกู้ย้ืมฝ่ำยบริหำรควบคมุ
ควำมเส่ียงนีโ้ดยกำรก ำหนดใหม้ีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงไม่คำดว่ำจะ
ไดร้ับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนีก้ำรให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีกำรกระจุกตัว
เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีฐำนของลูกคำ้ที่หลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดที่ กลุ่มบริษัทอำจตอ้ง
สญูเสียจำกกำรใหสิ้นเชื่อคือมลูค่ำตำมบญัชีของลกูหนี ้เงินใหกู้ย้ืม และลกูหนีอ้ื่นท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

กลุ่มบรษิัทมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ที่ส  ำคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสัน้ หุน้กู ้และเงินกูย้ืมระยะยำวที่มีดอกเบีย้ สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทำงกำรเงินส่วนใหญ่ มีอตัรำดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลง
ตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจบุนั 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทำงกำรเงินที่ส  ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบีย้ และ
ส ำหรบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบีย้คงที่สำมำรถแยกตำมวนัที่ครบก ำหนด หรือ วนัที่มีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบีย้ใหม่ (หำกวนัที่มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี ้

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่ อตัรำดอกเบีย้   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรบัขึน้ลง ไม่มี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 
ตำมรำคำ
ตลำด 

อตัรำ
ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 29.14 11.32 40.46 0.04 - 1.00 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - - - 1.81 1.81 - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - - 315.90 315.90 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั - - 30.09 - 30.09 0.90 
 - - 59.23 329.03 399.26  
หนีส้นิทำงกำรเงนิ       
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้              
จำกสถำบนักำรเงิน - - 112.13 - 112.13 

MOR, MOR - 
1.50, MMR และ 

MLR - 2.00 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น - - - 278.75 278.75 - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - 100.50 - 100.50 MLR-0.75 

เงินกูย้ืมระยะยำว - - 494.18 - 494.18 MLR - 1.25,               
MLR - 1.75 และ    

MLR - 2.75 
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว 23.81 14.91 - 1.88 40.60 3.80 - 11.07 
หุน้กู ้ - 400.00 - - 400.00 5.50 
 23.81 414.91 706.81 280.63 1,426.16   

 
 
 
 
 
 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่ อตัรำดอกเบีย้   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรบัขึน้ลง ไม่มี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 
ตำมรำคำ
ตลำด 

อตัรำ
ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 77.51 2.51 80.02 0.04 - 0.75 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - - - 1.91 1.91 - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - - 389.26 389.26 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 15.67 - - - 15.67 5.50 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั - - 10.00 - 10.00 0.90 
 15.67 - 87.51 393.68 496.86  
       
หนีส้นิทำงกำรเงนิ       

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ
สัน้             จำกสถำบนักำรเงิน - - 811.89 - 811.89 

MOR, MOR - 1.50, 
MMR และ MLR - 

2.00 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น - - - 418.04 418.04 - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - 103.50 - 103.50 MLR - 0.75 

เงินกูย้ืมระยะยำว - - 665.67 - 665.67 MLR - 1.25 และ                    
MLR - 1.75 

หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว 22.78 34.76 - 2.57 60.11 3.80 - 11.07 
หุน้กู ้ - 400.00 - - 400.00 5.50 
 22.78 434.76 1,581.06 420.61 2,459.21  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่ อตัรำดอกเบีย้   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรบัขึน้ลง ไม่มี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 
ตำมรำคำ
ตลำด 

อตัรำ
ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 77.51 2.51 80.02 0.04 - 0.75 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - - - 1.91 1.91 - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - - 389.26 389.26 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 15.67 - - - 15.67 5.50 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั - - 10.00 - 10.00 0.90 
 15.67 - 87.51 393.68 496.86  
       
หนีส้นิทำงกำรเงนิ       

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ
สัน้             จำกสถำบนักำรเงิน - - 811.89 - 811.89 

MOR, MOR - 1.50, 
MMR และ MLR - 

2.00 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น - - - 418.04 418.04 - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - 103.50 - 103.50 MLR - 0.75 

เงินกูย้ืมระยะยำว - - 665.67 - 665.67 MLR - 1.25 และ                    
MLR - 1.75 

หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว 22.78 34.76 - 2.57 60.11 3.80 - 11.07 
หุน้กู ้ - 400.00 - - 400.00 5.50 
 22.78 434.76 1,581.06 420.61 2,459.21  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่ อตัรำดอกเบีย้   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรบัขึน้ลง ไม่มี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 
ตำมรำคำ
ตลำด 

อตัรำ
ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 14.68 9.54 24.22 0.04 - 0.65 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - - - 0.08 0.08 - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - - 219.46 219.46 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - 320.50 - 320.50 MLR - 0.75 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั - - 30.09 - 30.09 0.90 
 - - 365.27 229.08 594.35  

       
หนีส้นิทำงกำรเงนิ       
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้                  
จำกสถำบนักำรเงิน - - 68.58 - 68.58 

MMR และ MLR - 
2.00 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น - - - 102.61 102.61 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 170.55 - 170.55 MLR - 1.75 และ                

MLR - 2.75 
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว 3.38 2.75 - 1.88 8.01 3.80 - 6.92 
หุน้กู ้ - 400.00 - - 400.00 5.50 
 3.38 402.75 239.13 104.49 749.75  

 
 
 
 
 
 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่ อตัรำดอกเบีย้   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรบัขึน้ลง ไม่มี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 
ตำมรำคำ
ตลำด 

อตัรำ
ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 71.93 1.10 73.03 0.04 - 0.75 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - - - 0.01 0.01 - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - - 268.18 268.18 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - 264.20 - 264.20 MLR - 0.75 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั - - 10.00 - 10.00 0.90 
 - - 346.13 269.29 615.42  
       
หนีส้นิทำงกำรเงนิ       
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้                 
จำกสถำบนักำรเงิน - - 747.86 - 747.86 MMR 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น - - - 320.47 320.47 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 285.15 - 285.15 MLR - 1.75 
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว 1.88 2.28 - 2.57 6.73 3.80 - 6.92 
หุน้กู ้ - 400.00 - - 400.00 5.50 
 1.88 402.28 1,033.01 323.04 1,760.21  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่ อตัรำดอกเบีย้   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรบัขึน้ลง ไม่มี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 
ตำมรำคำ
ตลำด 

อตัรำ
ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 71.93 1.10 73.03 0.04 - 0.75 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - - - 0.01 0.01 - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - - 268.18 268.18 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - 264.20 - 264.20 MLR - 0.75 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั - - 10.00 - 10.00 0.90 
 - - 346.13 269.29 615.42  
       
หนีส้นิทำงกำรเงนิ       
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้                 
จำกสถำบนักำรเงิน - - 747.86 - 747.86 MMR 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น - - - 320.47 320.47 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 285.15 - 285.15 MLR - 1.75 
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว 1.88 2.28 - 2.57 6.73 3.80 - 6.92 
หุน้กู ้ - 400.00 - - 400.00 5.50 
 1.88 402.28 1,033.01 323.04 1,760.21  
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ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนที่ส  ำคัญอันเก่ียวเนื่องจำกกำรซือ้หรือขำยสินคำ้ กลุ่มบริษัทไดต้กลงท ำ
สัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดงันี ้

งบกำรเงินรวม 
สกลุเงิน สินทรพัยท์ำงกำรเงิน หนีสิ้นทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหนว่ยเงินตรำตำ่งประเทศ) 
เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 0.50 0.32 1.10 30.36 30.1540 32.4498 
ยโูร - - - 0.02 33.7311 37.1252 
Vientiane Waste Management Company Limited   (ลำวกีบต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
บำท 0.57 - 53.01 - 296.5250 262.8100 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

สกลุเงิน สินทรพัยท์ำงกำรเงิน หนีสิ้นทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหนว่ยเงินตรำตำ่งประเทศ) 
เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 0.32 0.19 0.88 30.13 30.1540 32.4498 
ยโูร - - - 0.02 33.7311 37.1252 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษิัทมีสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงันี ้
งบกำรเงินรวม 

2562 

สกลุเงิน จ ำนวนที่ซือ้ 
อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ 

ของจ ำนวนที่ซือ้ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหนว่ยเงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 
 

เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 0.66 30.14 - 30.29 2 มกรำคม 2563 - 7 เมษำยน 2563 

 

  
 
 
 
 

 

 

 
งบกำรเงินรวม 

2561 

สกลุเงิน จ ำนวนที่ซือ้ 
อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ 

ของจ ำนวนที่ซือ้ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหนว่ยเงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 
 

เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 5.85 31.80 - 33.12 3 มกรำคม 2562 - 2 ตลุำคม 2562 
ยโูร 0.02 37.25 - 37.26 4 มกรำคม 2562 - 11 มกรำคม 2562 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2562 

สกลุเงิน จ ำนวนที่ซือ้ 
อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ 

ของจ ำนวนที่ซือ้ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหนว่ยเงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 
 

เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 0.43 30.15 - 30.24 2 มกรำคม 2563 - 13 มีนำคม 2563 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2561 

สกลุเงิน จ ำนวนที่ซือ้ 
อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ 

ของจ ำนวนที่ซือ้ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหนว่ยเงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 
 

เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 5.63 31.80 - 33.12 3 มกรำคม 2562 - 2 ตลุำคม 2562 

ยโูร 
0.02 37.25 - 37.26 4 มกรำคม 2562 - 11 มกรำคม 

2562 

36.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอตัรำดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบัอตัรำ
ดอกเบีย้ในตลำด กลุ่มบรษิัทจึงประมำณมลูค่ำยตุิธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมลูค่ำตำมบญัชีที่แสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

37. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถปุระสงคใ์นกำรบรหิำรจดักำรทนุท่ีส ำคญัของกลุ่มบรษิทั คือกำรจดัใหม้ีซึง่โครงสรำ้งทนุท่ีเหมำะสมเพื่อสนบัสนนุกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสริมสรำ้งมลูค่ำกำรถือหุน้ใหก้ับผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมี
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทนุเท่ำกับ 1.11:1 (2561:2.09:1) และเฉพำะบรษิัทฯ มีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทุนเท่ำกบั 0.71:1 (2561: 
1.71:1)) 
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งบกำรเงินรวม 

2561 

สกลุเงิน จ ำนวนที่ซือ้ 
อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ 

ของจ ำนวนที่ซือ้ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหนว่ยเงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 
 

เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 5.85 31.80 - 33.12 3 มกรำคม 2562 - 2 ตลุำคม 2562 
ยโูร 0.02 37.25 - 37.26 4 มกรำคม 2562 - 11 มกรำคม 2562 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2562 

สกลุเงิน จ ำนวนที่ซือ้ 
อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ 

ของจ ำนวนที่ซือ้ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหนว่ยเงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 
 

เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 0.43 30.15 - 30.24 2 มกรำคม 2563 - 13 มีนำคม 2563 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2561 

สกลุเงิน จ ำนวนที่ซือ้ 
อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ 

ของจ ำนวนที่ซือ้ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหนว่ยเงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 
 

เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 5.63 31.80 - 33.12 3 มกรำคม 2562 - 2 ตลุำคม 2562 

ยโูร 
0.02 37.25 - 37.26 4 มกรำคม 2562 - 11 มกรำคม 

2562 

36.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอตัรำดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบัอตัรำ
ดอกเบีย้ในตลำด กลุ่มบรษิัทจึงประมำณมลูค่ำยตุิธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมลูค่ำตำมบญัชีที่แสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

37. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถปุระสงคใ์นกำรบรหิำรจดักำรทนุท่ีส ำคญัของกลุ่มบรษิทั คือกำรจดัใหม้ีซึง่โครงสรำ้งทนุท่ีเหมำะสมเพื่อสนบัสนนุกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสริมสรำ้งมลูค่ำกำรถือหุน้ใหก้ับผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมี
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทนุเท่ำกับ 1.11:1 (2561:2.09:1) และเฉพำะบรษิัทฯ มีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทุนเท่ำกบั 0.71:1 (2561: 
1.71:1)) 
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38. เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 ไดม้ีมติอนุมตัิใหน้ าเสนอเรื่องที่ส  าคญั
ต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ดงัต่อไปนี ้

1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯในอัตราหุน้ละ 0.135 บาท 
รวมเป็นเงินประมาณ 90.13 ลา้นบาท 

2) อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัทฯในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 

39. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงนิ 

 กลุ่มบริษัทไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปนี ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจบุนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามที่ 

จดัประเภทใหม่ 
ตามที่ 

เคยรายงานไว ้
ตามที่ 

จดัประเภทใหม่ 
ตามที่ 

เคยรายงานไว ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 80,025 78,777 73,031 73,031 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 389,257 401,653 268,177 277,724 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 7,940 - 6,339 - 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 39,184 35,976 11,648 8,440 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 418,038 508,403 320,470 410,199 
เงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ 90,365 - 89,729 - 

 กลุ่มบริษัทไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปนี ้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
จดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจบุนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามที่ 

จดัประเภทใหม่ 
ตามที่ 

เคยรายงานไว ้
ตามที่ 

จดัประเภทใหม่ 
ตามที่ 

เคยรายงานไว ้
รายไดอ่ื้น 55,971 56,016 60,093 60,138 
ตน้ทนุขายและบริการ 2,203,043 2,203,515 1,890,257 1,890,257 
ค่าใชจ้่ายในการขายและ            
 จดัจ าหน่าย 66,527 66,055 40,660 40,660 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 156,635 156,301 127,363 127,066 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 83,034 83,413 55,808 56,150 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามที่ไดร้ายงานไว้ 

 
40. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 26 กมุภาพนัธ ์2563 
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