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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญ 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ดําเนินธุรกิจนําเข้าและจําหน่าย 

สารเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  โรง

กลัน่นํา้มนั ปิโตรเคมี โรงงานผลิตนํา้มนัหล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้า 

และระบบสาธารณปูโภค เป็นต้น  

บริษัทได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และเข้าเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าได้เพ่ิมขึน้ โดยบริษัทเป็นตวัแทนจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงให้กบัผู้ผลิตชัน้นํารายใหญ่ของโลกหลายราย อาทิ UOP LLC และ PALL Corporation ตัง้แต่ปี 

2538 - 2539 ตอ่เน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั ซึง่ผลิตภณัฑ์ท่ีจําหน่ายให้แก่ผู้ผลิตดงักลา่ว ได้แก่ ผลิตภณัฑ์สารดดูความชืน้ ดดู

ซบักลิ่น และสิ่งเจือปน (Adsorbent and Molecular Sieve) ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัระบบการกรอง (Filtration) เป็นต้น และ

เป็นตวัแทนจําหน่ายให้กบัผู้ผลิตในประเทศ ได้แก่ บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากดั โดยจําหน่ายสาร Monoethylene Glycol 

(MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมสี และตวัทําละลาย อตุสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตเม็ดพลาสติก 

ผลิตขวดนํา้ และผลิตเรซิ่น ตัง้แต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ได้ขยายธุรกิจเข้าไปในอตุสาหกรรมนํา้มนั โดยได้รับเป็น

ตวัแทนให้กบัผู้ผลิตหลายรายในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น นํา้มนัเคร่ืองขัน้พืน้ฐาน สารเติมแต่งนํา้มนัเคร่ืองหล่อ

ลื่นเคร่ืองยนต์ นํา้มนัเบรค และสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตนํา้มนัชนิดตา่งๆ ท่ีใช้กบัรถยนต์ เรือ เคร่ืองยนต์ทัว่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ขยายธุรกิจโดยลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก เช่น 

การผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงู (Compressed Bio-methane Gas:CBG) และโรงงานไบโอดีเซลของบริษัทร่วม (บาง

จากไบโอฟูเอล) ซึ่งลงทุนร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“BCP”)  รวมถึงโครงการโรงงานผลิต

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ในจังหวดัสโุขทัยท่ีคาดว่าจะรับรู้รายได้ตัง้แต่ไตรมาส 1 ของปี 2557  และการศกึษาและพัฒนา

โครงการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคเก่ียวกับระบบนํา้ประปาของบริษัทย่อย   โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจภายใต้

วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ดงันี ้

วิสัยทศัน์ 

บริษัทมุ่งมัน่สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านพลงังานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย

รักษาความเป็นผู้ นําในระดบัประเทศและได้รับการยอมรับในระดบันานาชาติ 

พันธกจิ 

1. มุ่งเน้นการประกอบการด้านพลงังานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีจะเป็น

ประโยชน์ตอ่ประเทศ สิ่งแวดล้อม และสงัคม 

2. ประกอบธุรกิจโดยยดึหลกับรรษัทภิบาล โดยปฏิบติัตอ่คูค้่าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

3. รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ ถือหุ้นท่ีมี

เสถียรภาพในระยะยาว 

4. มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และ

สง่เสริมความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  
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บริษัทย่อย 

บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ 

1. บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค็ จาํกัด (เดิมช่ือบริษัท ยเูอซี ยทิูลิตีส์ จํากดั) จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2554 ด้วยทนุ

จดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ากบั 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 50,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัท

ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาเพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมและ

ใช้ในการบริโภค รวมทัง้จําหน่ายและติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2555 บริษัทย่อยดงักล่าวได้

เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 5,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 50,000 หุ้น เพ่ือ

จําหน่ายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมบางส่วนและจําหน่ายให้กับบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) (“HYDRO”) ทําให้บริษัทมี

สัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 49.997 ผู้ บริหารของบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 0.006 และ 

HYDRO มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 49.997 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระจํานวน 10 ล้านบาท  

2. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด จัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน

เร่ิมต้นเท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 99.997 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟ้า การขนสง่คมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป  โดยเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 บริษัทย่อยดงักล่าวได้เพ่ิมทุน

จดทะเบียนจํานวน 29 ล้านบาทจาก 1 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพ่ิมทนุ เพ่ือจําหน่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม

บางสว่นและจําหน่ายให้กบับริษัท ทีพีที เทพประทานพร จํากดั (“TPT”) ทําให้บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลง

เหลือร้อยละ 50.0093 ผู้บริหารของบริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 0.0007 และ TPT มีสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 

49.990 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระจํานวน 30 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็น

เนอร์ย่ี จํากัด และเตรียมการลงทุนในโครงการ CBG กบัผู้ เข้าร่วมลงทุน  ปัจจุบนับริษัทย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการโครงการ CBG จํานวน 10 โครงการในจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัเลย 

3. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด จัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ากับ 

1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 

99.97 ผู้บริหารของบริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.03  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือดําเนินการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับด้าน

พลงังาน โดยเม่ือวนัท่ี  20 ธนัวาคม 2556 บริษัทได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจํานวน 29 ล้านบาทจาก 1 ล้านบาทเป็น 30 ล้าน

บาท บริษัทถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ99.999  ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการด้านพลงังาน 

จํานวน 4 โครงการ ได้แก่  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคาของการไฟฟ้านครหลวง จํานวน 

3 โครงการ และ โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (หญ้าเนเปียร์) จํานวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการศึกษา วิจัย 

ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) 

กระทรวงพลงังาน 

บริษัทร่วม 

บริษัทมีบริษัทร่วม 2 บริษัท คือ  
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1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด (“บางจากไบโอฟูเอล”) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไบโอดีเซล ซึง่เป็น

เชือ้เพลิงเหลวท่ีนําไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบางส่วนในนํา้มนัดีเซลท่ีได้จากกระบวนการปิโตรเลียม เพ่ือให้ได้นํา้มนั

ดีเซลประเภทตา่งๆ โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30 ร่วมกบับริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) (“BCP”) ซึง่

ถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระจํานวน 281.50 ล้านบาท โดยบริษัทมีตวัแทนดํารงตําแหน่งกรรมการใน

บางจากไบโอฟเูอล 2 ท่าน คือ นายกิตติ ชีวะเกต ุและ นายชชัพล ประสพโชค จากจํานวนกรรมการทัง้สิน้จํานวน 6 ท่าน1 

ทัง้นี ้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนดงักล่าว ในปี 2554-2556 จํานวน 22.21 ล้านบาท  30.31 ล้านบาท 

และ 78.03 ล้านบาท ตามลําดบั 

2. บริษัท เซบิก๊าซยูเอซี จํากัด โดยการร่วมทุนระหว่าง SEBIGAS S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอิตาลี และ 

บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ยี จดัตัง้บริษัทในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 4 ล้านบาท ใน

การดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพ การให้บริการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษา (O&M 

Services) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดย SEBIGAS  ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49 

บริษัทยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จํากดั ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49 และบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 2  

พัฒนาการท่ีสาํคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา สรุปได้ดังนี ้

ปี 2552 - บริษัทประสบความสําเร็จในการนําเข้าสาร Methanol และ Sodium Methylate เพ่ือจําหน่ายให้กับ

ผู้ผลิตไบโอดีเซลรายใหญ่ รวมถงึบางจากไบโอฟเูอลซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท 

- เดือนมีนาคม 2552 บริษัทเร่ิมนําระบบการวดัและประเมินผล Key Performance Index (KPI) เพ่ือวดัผล 

ประเมินผล และพฒันากระบวนการ ผลลพัธ์ของการดําเนินการในด้านตา่งๆ ของบริษัท  

- เดือนมิถุนายน 2552 บริษัทผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001 : 

2008 จากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากดั 

- เปิดสํานักงานสาขาท่ีจังหวดัระยอง เพ่ือให้สะดวกกับการให้บริการในพืน้ท่ีใกล้กบัแหล่งท่ีตัง้โรงงานของ

ลกูค้า 

- เดือนกนัยายน 2552 บริษัทได้ย้ายคลงัสินค้ามาอยู่ท่ีคลงัสินค้าเช่าท่ีตําบลบางปู อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ เพ่ือให้มีพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้รองรับการขยายงาน 

- เดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาจากกําไรสะสมตามงบการเงิน

เฉพาะของบริษัท ณ สิน้ปี 2551 ในอตัราหุ้นละ 130 บาท จากจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว 700,000 หุ้น รวม

เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 91 ล้านบาท 

- เดือนธันวาคม 2552 บางจากไบโอฟูเอลเร่ิมการผลิตเชิงพาณิชย์เป็นครัง้แรก และบริษัทได้เร่ิมจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์กลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซลของบางจากไบโอ     

                                                 
1
  คณะกรรมการของบางจากไบโอฟูเอล มีจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายอนสุรณ์ แสงน่ิมนวล 2) นายสุรชยั โฆษิตเสรีวงค์ 3) นาย

วฒันา โอภานนท์อมตะ 4) นายกิตต ิชีวะเกต ุ5) นายพงษ์ชยั ชยัจิรววิฒัน์ และ 6) นายชชัพล ประสพโชค 
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ฟเูอล โดยการสง่ออกไปจําหน่ายในประเทศจีน 

- วนัท่ี 15 ธันวาคม 2552 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้วเป็น 120 ล้านบาท โดยเสนอ

ขายหุ้นเพ่ิมทุนจํานวน 500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ100 บาท เพ่ือใช้ชําระค่าหุ้นบางจากไบโอฟูเอล

สว่นท่ีเหลือ และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ ซึง่การเพ่ิมทุนในครัง้นีเ้ป็นผลให้บริษัทมี  ผู้ ถือ

หุ้นกลุม่ใหมเ่พ่ิมเติมในสดัสว่นร้อยละ 19.58 และคณุกิตติ ชีวะเกตแุละผู้ ถือหุ้นเดิมรายอ่ืนๆลดสดัส่วนการ

ถือหุ้นลงจากร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 80.42 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทใน

ขณะนัน้  

ปี 2553 - เป็นตวัแทนของ SVT Engineering Consultants ท่ีทําธุรกิจให้คําแนะนํา ปรึกษาและฝึกอบรมงานด้าน 

Corrosion Protection, Vibration,  Acoustics และ Reliability Engineerings สําหรับอตุสาหกรรมสํารวจ

และขดุเจาะก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่นํา้มนั และโรงปิโตรเคมี 

- วนัท่ี 16 มีนาคม 2553 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of 

Investment : BOI) สําหรับโครงการลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงู (Compressed Bio Gas: CBG) 

จากมลูสกุร เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงทางเลือกสําหรับรถยนต์ โดยได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

ได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการดงักลา่วเป็นเวลา 8 

ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ และหลงัจากนัน้จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล

สําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นเวลาอีก 5 ปีโดยโครงการลงทุน

ดงักลา่วตัง้อยู่ท่ีตําบลแมแ่ตง อําเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่ 

- วนัท่ี 1 เมษายน 2553 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2553 ได้มีมติให้บริษัทจําหน่ายเงินลงทุนท่ีถือ

อยู่ทัง้หมดในบริษัท ไทย ไซเบอร์อินโฟ จํากดั จํานวน 0.12 ล้านบาท ให้แก่บคุคลภายนอก 

- วนัท่ี 22 เมษายน 2553 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ได้มีมติให้บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจํากดั

เป็นบริษัทมหาชนจํากัด โดยใช้ช่ือว่า “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จํากัด 

(มหาชน)”  และมีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุจํานวน 30 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายประชาชนเป็นครัง้แรก 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดปี 2552 โดยบริษัทอาจ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ตามความเหมาะสมท่ีคณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรตอ่ไป 

- วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้ลงนามร่วมกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ในบันทึก

ข้อตกลง “โครงการทดลองพัฒนาก๊าซชีวภาพท่ีได้จากมูลสตัว์เพ่ือการคมนาคม จังหวดัเชียงใหม่” โดย 

ปตท.จะรับซือ้ CBG จากบริษัทเพ่ือนําไปจําหน่ายเป็นเชือ้เพลิงสําหรับรถยนต์ ในสถานีบริการก๊าซของ 

ปตท. ทดแทนการใช้ก๊าซเอ็นจีวี (Nature Gas for Vehicles : NGV) ในพืน้ท่ีห่างไกลแนวท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติและสถานีบริการหลกัเอน็จีวี 

- วนัท่ี 11 ตลุาคม 2553 หุ้นของบริษัทได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ เป็นวนัแรก   

ปี 2554 - วนัท่ี 8 เมษายน 2554 จดัตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จํากดั (ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท ยู

เอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั” เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2555) ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั
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จํานวน 50,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือรองรับการลงทุนใน

ธุรกิจสาธารณปูโภค  

- ในเดือนเมษายน 2554 บริษัทได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงู (Compressed Bio-

methane Gas: CBG) กบั บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

- ในเดือนตลุาคม 2554 บริษัทได้เพ่ิมทุนชําระแล้วจากจํานวน 150,000,000 บาท เป็น 172,499,998 บาท  

โดยการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผล มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น

จํานวนรวมทัง้สิน้ 22,499,998 หุ้น หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลเท่ากบั 0.15 บาทตอ่หุ้น  

- ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทได้รับ Letter of Intent จาก SIAM MOECO Ltd. (SML) แสดงเจตจํานงท่ี

จะให้บริษัทพฒันาโครงการ Gas Utilization Project ร่วมกนั 

ปี 2555 

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนใน

บริษัทย่อยจาก 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท เพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเตรียมการลงทุน

โครงการผลิตนํา้ประปาให้กบัเทศบาลแห่งหนึ่ง และอนุมติัให้บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากดั (มหาชน) เข้าร่วมทุน

ในบริษัทย่อยโดยถือหุ้นไม่มากกว่าสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซึง่ HYDRO ได้ซือ้หุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท

ย่อยจํานวน 49,997 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 49.997    

- ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทได้เพ่ิมทุนชําระแล้วจากจํานวน 172,499,998 บาท เป็น 198,374,739 

บาท โดยการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผล มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 25,874,751 หุ้น หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลเท่ากบั 0.15 บาทตอ่หุ้น 

- ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการ

โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) ซึง่ประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติ

อดั (Compressed Natural Gas : CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหงุต้ม (Liquefied Petroleum Gas : 

LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) โดยโครงการตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัสโุขทยั มลูค่าเงิน

ลงทนุรวมประมาณ 620 ล้านบาท 

- โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงู (Compressed Bio-methane Gas : CBG) ได้ก่อสร้างระบบแล้ว

เสร็จ และจะเร่ิมเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2556  

- ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2555 มีมติอนุมติัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ี

ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากจํานวน 198,374,739 

บาท เป็น 276,474,739 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 156,200,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท เพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมและประชาชนทัว่ไป และเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ดงันี ้

1) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (UAC-W1) 

จํานวนไมเ่กิน 79,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีรายช่ืออยู่ ณ วนั Record Date ในอตัราส่วน 5 

ตอ่ 1 (5 หุ้นเดิม ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยไมคิ่ดมลูคา่ 

2) อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทัง้หมดไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ไฮโดรเท็ค
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0.50 บาท ในราคาไม่ต่ํากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้ น (ไม่ต่ํากว่า 0.50 บาทต่อหุ้ น) เพ่ือเสนอขาย

ดงัตอ่ไปนี ้

2.1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ท่ีมีรายช่ืออยู่ ณ 

วนั Record date ในอตัราส่วน 10 ต่อ 1 (10 หุ้นเดิมได้รับการจัดสรร 1 หุ้นใหม่) เป็นจํานวน

ทัง้หมดไมเ่กิน 39,700,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

         ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวได้เกินกว่าสิทธิของตน โดยจะต้องทําการจอง

ซือ้และชําระเงินคา่หุ้นในสว่นท่ีเกินนีพ้ร้อมกบัการจองซือ้และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ีตนเองมีสิทธิ

จองซือ้ตามสดัสว่น และในกรณีท่ีมีหุ้นท่ีเหลือจากการจองซือ้ในสว่นนี ้บริษัทจะนําหุ้นท่ีเหลือท่ีไม่มี

ผู้จองซือ้ไปรวมกบัหุ้นเพ่ิมทนุท่ีบริษัทจะจดัสรรเพ่ือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering : 

PO) ดงัรายละเอียดปรากฏในข้อ 2.2  

2.2)  ให้แก่ประชาชนทัว่ไป เป็นจํานวนทัง้หมดไมเ่กิน 24,300,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

และในสว่นของหุ้นท่ีเหลือท่ีไมมี่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้ตามข้อ 2.1 

 3)  อนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวนไม่เกิน 12,800,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทท่ีได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นในข้อ 

2.1 และประชาชนทัว่ไปท่ีจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนตามข้อ 2.2 ในอตัราส่วน 5 ต่อ 1 (5 หุ้นเพ่ิมทุนใหม่ ได้รับ

การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยไมคิ่ดมลูคา่ 

-    ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2555 เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2555 ได้มีมติดําเนินการเก่ียวกบัการ

ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 2/2555 ดังกล่าว

ข้างต้น โดยได้กําหนดราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือเดิม ในราคาหุ้ นละ 3 บาท และได้

กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ / ได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัท ครัง้ท่ี 1 (UAC-W1) โดยไมคิ่ดมลูค่า  จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้นในวนั Record Date คือ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 โดยบริษัทจะรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นดงักล่าวตาม

มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน

พกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 และได้กําหนดระยะเวลาจองซือ้และชําระคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ในวนัท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2555 

อนึง่ บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้จดทะเบียนทุนชําระ

แล้วใหม่กบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2555 โดยมีทุนชําระแล้วจํานวน 218,224,739 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 436,449,478 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

-    บริษัทได้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือขอรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน (“กองทุนฯ”) 

ใน “โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2555 (ปีท่ี 5)” 

(“โครงการฯ”) ของสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน จํานวนทัง้สิน้ 20 โครงการ ซึ่ง

โครงการฯ ดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพ่ือช่วยเหลือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทย อนัจะ

เป็นการสนบัสนนุการใช้พลงังานสะอาด ช่วยลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
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สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน   สําหรับโครงการท่ีบริษัทได้ย่ืนข้อเสนอทัง้ 20 โครงการ แบ่งออกเป็น 

• โครงการของบริษัท จํานวน 10 โครงการ ซึ่งได้รับการอนุมติัจัดสรรเงินกองทุนฯ ทัง้ 10 โครงการแล้ว 

โดยมีการลงนามในสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ จํานวน 2 โครงการ เม่ือวันท่ี 8 

พฤศจิกายน 2555  จํานวน 4 โครงการ เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 และ จํานวน 1 โครงการ เม่ือ

วนัท่ี 13 ธันวาคม 2555  สําหรับ 3 โครงการท่ีเหลือนัน้ จะมีการลงนามในสัญญาในเดือนมกราคม 

2556 

• โครงการของบริษัทร่วมทนุ จํานวน 10 โครงการ ซึง่อยู่ระหวา่งการพิจารณาของสํานกังานนโยบายและ

แผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยคาดวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2556 

ปี 2556   

 

- วนัท่ี 10-11 มกราคม 2556 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปเป็น

จํานวนทัง้หมดไม่เกิน 24,300,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.90 บาท  

และได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2556 โดยมีทุนชําระแล้ว

จํานวน 230,374,739 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 460,749,478 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

-   บริษัทได้ย่ืนขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จํานวน 92,149,503 

หน่วยเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยเร่ิมทําการซือ้ขายครัง้แรกในวนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556  โดยผู้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในทุกวันทําการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนาคม 

กนัยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน โดยวนัใช้สิทธิวนัสดุท้ายในวนัท่ี 31 มกราคม 2559 ราคาใช้

สิทธิ 7.50 บาทตอ่หุ้น อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยตอ่ 1 หุ้น 

-  วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร และคณะรัฐมนตรี รวมถึง

ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอดั CBG เพ่ือ

การคมนาคมของบริษัท ซึง่เป็นโครงการแห่งแรกของประเทศไทย ตัง้อยู่ท่ี อําเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่

-  วนัท่ี 26 มีนาคม 2556 บริษัทจดักิจกรรมสําหรับผู้ ถือหุ้นโดยนําผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าเย่ียมชมกิจการบริษัท 

บางจากไบโอฟเูอล จํากดั เพ่ือให้เข้าใจในธุรกิจท่ีบริษัทเข้าร่วมลงทนุ 

-  ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11112 บาท เป็นเงิน

จํานวน 51,198,482 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.88 ของกําไรสทุธิหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย โดยจ่าย

เป็นหุ้นสามญัในอตัรา 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็น 0.10 บาทตอ่หุ้น และจ่ายเป็นเงินสดในอตัรา

หุ้นละ 0.01112 บาทตอ่หุ้น  ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้

จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  ซึง่การจ่ายหุ้นปันผลในครัง้นี ้

ส่งผลให้มีการปรับสิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ราคาใช้สิทธิใหม่คือ 6.25 บาทต่อหุ้น อตัราการใช้

สิทธิ 1 หน่วยตอ่ 1.20 หุ้น (เศษของหุ้นปัดทิง้) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2556 

-  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 มีมติให้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ย่ี จํากดั จํานวน 29 ล้านบาทจาก 1 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาท โดย

การออกหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือจําหน่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมบางส่วนและจําหน่ายให้กบับริษัท ทีพีที เทพประทานพร 

จํากดั (“TPT”) ทําให้บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 50.0093 ผู้บริหารของบริษัทมี
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สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 0.0007 และ TPT มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระ

จํานวน 30 ล้านบาท  

-  คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมติัการลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสูง (CBG) 

จํานวน 3 โครงการดงันี ้

• บริษัทจํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ CBG2  ท่ี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ โครงการ CBG3 ท่ี อ.

ดอยหลอ่ จ.เชียงใหม ่ 

• บริษัทย่อย คือ บริษัทยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ย่ี จํากดั จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ CBG ท่ี อ.

ภผูามา่น จ.ขอนแก่น 

-  วนัท่ี 29 สิงหาคม 2556  บริษัทได้ลงนามในสญัญาร่วมทุนกบั SEBIGAS S.p.A.(“SEBIGAS”) ท่ีประเทศ

อิตาลี ซึ่ง SEBIGAS ประกอบธุรกิจด้านพลงังานไฟฟ้าและการผลิตก๊าซชีวภาพ  รวมทัง้เป็นผู้ เช่ียวชาญ

ด้านการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพมามากกว่า 50 โครงการในทวีปยุโรป เพ่ือจดัตัง้บริษัทร่วมทุน

ในนามบริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั (SEBIGAS UAC) เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2556 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 

4 ล้านบาท ในการดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพ การให้บริการเดินเคร่ืองและ

บํารุงรักษา (O&M Services) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

-  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2556 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมติัการลงทุนใน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ซึง่กระทรวงพลงังานมี

นโยบายสง่เสริมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) และได้

มีการเปิดให้ผู้ ท่ีสนใจลงทุนนําเสนอโครงการดงักล่าวผ่านการไฟฟ้านครหลวง  บริษัทจึงเข้าร่วมโครงการ

ดงักล่าว โดยให้บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด เป็นผู้ ย่ืนเสนอโครงการ ซึ่งมีโครงการท่ีผ่านการคัดเลือก

จํานวน 3 โครงการ กําลงัการผลิตรวม 1.3 MW  โดยเป็นการเช่าพืน้ท่ีบนหลงัคาจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท 

บางกอกเดคคอน จํากดั (มหาชน) และบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จํากดั (มหาชน)  

-  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิรวมทัง้สิน้

จํานวน 1,139,033 หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจํานวนทัง้สิน้ 1,30,680 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 8,542,737.50 บาท

คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 91,010,470 หน่วย ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 

277,102,419.50 บาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญับริษัทจํานวน 554,204,839 หุ้นมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท  

 

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจนําเข้า จําหน่ายสารเคมีและ

อปุกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม  และลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลงังานทดแทน เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสูง 

(Compressed Bio-methane Gas : CBG) โรงงานไบโอดีเซล โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และการศกึษาและ

พฒันาโครงการลงทนุในธุรกิจสาธารณปูโภคเก่ียวกบัระบบนํา้ประปาของบริษัทย่อย  
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย 
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การนําเข้า จาํหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในอุตสาหกรรม 

บริษัทประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสํารวจ

และผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่นํา้มนั ปิโตรเคมี โรงงานผลิตนํา้มนัหล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงาน

อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์  โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณปูโภค เป็นต้น 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเกือบทัง้หมดจําหน่ายภายในประเทศผ่านช่องทางการขายโดยทีมงานขายของบริษัทท่ีมีความรู้

ความเช่ียวชาญในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ ท่ีสามารถให้คําแนะนํา วางแผนการนําผลิตภณัฑ์ไปใช้ในงานได้ตรงตามความ

ต้องการตา่งๆของลกูค้า รวมทัง้ให้บริการหลงัการขาย โดยลกูค้าของบริษัทสว่นใหญ่เป็นลกูค้าขนาดใหญ่ซึง่เป็นผู้ผลิตใน

อตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศ ได้แก่ โรงกลัน่นํา้มนั โรงแยกก๊าซ และโรงงานปิโตรเคมี  เป็นต้น บริษัทได้รับการแต่งตัง้

จากผู้ผลิตชัน้นํารายใหญ่ของโลกกว่า 30 ราย อาทิเช่น UOP LLC และ PALL Corporation โดยเป็นตวัแทนจําหน่าย

สินค้าและอุปกรณ์ของผู้ผลิตดงักล่าว เช่น ผลิตภัณฑ์สารดูดความชืน้ ดูดซบักลิ่น และสิ่งเจือปน (Adsorbent and 

Molecular Sieve) ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัระบบการกรอง (Filtration) ตัง้แต่ปี 2538 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ประกอบกับ

เป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิตในประเทศหลายราย ได้แก่ บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด โดยเป็นผู้แทนจําหน่าย

สาร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมสี และตวัทําละลาย 

อตุสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตขวดนํา้ และผลิตเรซิ่น ตัง้แต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้เป็นตวัแทนให้กบั

ผู้ผลิตหลายรายในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นํา้มันต่างๆ เช่น นํา้มันเคร่ืองขัน้พืน้ฐาน สารเติมแต่งนํา้มันเคร่ืองหล่อลื่น

เคร่ืองยนต์ นํา้มนัเบรค และสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตนํา้มนัหลอ่ลื่นสําหรับงานโลหะชนิดตา่งๆ  

บริษัทมีคลงัสินค้า 2 แห่ง ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ กบัท่ีจงัหวดัสงขลา โดยคลงัสินค้าหลกัท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ เป็น

การเช่ากบันิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ซึง่คลงัสินค้าตัง้อยู่เลขท่ี 999 หมู่ 4 ซอยเสริมมิตร 99 ถนนสขุุมวิท ตําบลบางป ู

อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นอาคารคลงัสินค้า 1 หลงั พืน้ท่ี 2,200 ตารางเมตร เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ี

เก็บสตอ็กสินค้า ไว้รอการจดัสง่ให้แก่ลกูค้าตอ่ไป สําหรับคลงัสินค้าท่ีจงัหวดัสงขลา เช่าจากบุคคลภายนอก ตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 

613/13 ถนน สงขลา-จะนะ หมูท่ี่ 2 ตําบลพะวง อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา เป็นอาคารคลงัสินค้า 1 หลงั เนือ้ท่ีประมาณ 

300 ตารางเมตร เพ่ือเก็บสตอ็กสินค้าสําหรับกลุม่ลกูค้าสํารวจ และผลิตก๊าซธรรมชาติ  

นอกจากนี ้บริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท เอสจีเอส 

(ประเทศไทย) จํากดั สําหรับการนําเข้าและการจดัจําหน่ายสารเคมี สารดดูซบั สารเร่งปฏิกิริยา เคร่ืองกรองและอปุกรณ์

ในธุรกิจนํา้มนั พลงังาน ปิโตรเคมี และสาธารณปูโภค 

การผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG)  

การผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสูง (CBG) เป็นหนึ่งในโครงการด้านธุรกิจพลงังานทดแทน ท่ีช่วยสนบัสนุนการใช้

พลงังานทดแทนตามแนวนโยบายหลกัของกระทรวงพลงังาน โดยโครงการตัง้อยู่ท่ีอําเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ บน

ท่ีดินเช่าภายในบริเวณฟาร์มสกุรของบริษัท มงคล แอนด์ ซนัส์ฟาร์ม จํากดั (ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท) เนือ้ท่ี 

11 ไร่ 1 งาน ผลิตก๊าซ CBG จากของเสียท่ีได้จากฟาร์มสกุรดงักล่าว เพ่ือนํามาใช้เป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้

ก๊าซ NGV  

โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถผลิตก๊าซ CBG ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่า NGV สําหรับยานยนต์ตาม

ประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน โดยออกแบบให้มีกําลงัการผลิตประมาณ 6 ตนัตอ่วนั หรือประมาณ 2,160 ตนัตอ่ปี  
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บริษัทจําหน่ายก๊าซ CBG ท่ีบริษัทผลิตได้ทัง้หมดให้แก่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) เพ่ือนําไปจําหน่ายในป๊ัมนํา้มนั

ของ ปตท. ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัท โดยบริษัทมีสญัญาในการผลิต CBG เพ่ือส่งมอบและจําหน่าย

ให้กบั ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี   

นอกจากนี ้โครงการยงัได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการเป็นเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ และ

หลงัจากนัน้จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ

เป็นเวลาอีก 5 ปี นบัจากวนัท่ีพ้นกําหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ดงักลา่ว  

ทัง้นี ้รายได้จากการจําหน่ายก๊าซ CBG  (โรงงาน อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม)่ เร่ิมรับรู้รายได้ตัง้แตเ่ดือน สิงหาคม 2556 

 

โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  

บริษัทลงทุนก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) ท่ีจงัหวดั

สโุขทยั โดยกระบวนการผลิตใช้ก๊าซเหลือทิง้ซึง่เป็นผลพลอยได้จากการขุดเจาะนํา้มนัของฐานผลิตบูรพา-เอ ของบริษัท 

สยามโมเอโกะ จํากดั (ไมไ่ด้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท) ซึง่รับสมัปทานปิโตรเลียมจากกระทรวงพลงังาน ในแหล่ง

บูรพา อําเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย  เพ่ือมาแปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ ท่ีสามารถนํามาใช้เป็น

เชือ้เพลิงได้ ซึง่ประกอบด้วย 1) ก๊าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas : CNG)  2) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซ

หุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG)  และ 3) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) โดยจะมีกําลงัผลิต

รวมประมาณ 19,681 ตนัต่อปี ประกอบด้วย CNG 12,036 ตนัต่อปี  LPG 6,300 ตนัต่อปี และ NGL 1,345 ตนัต่อปี ใช้

เงินลงทนุประมาณ 620 ล้านบาท คาดวา่เร่ิมรับรู้รายได้ตัง้แตไ่ตรมาส 1 ปี 2557 

 

การดาํเนินธุรกจิของบริษัทร่วม 

บางจากไบโอฟเูอล ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จดัจําหน่าย และจําหน่ายไบโอดีเซล ซึง่เป็นเชือ้เพลิงเหลวท่ีนําไปใช้เป็น

สว่นผสมทดแทนบางส่วนในนํา้มนัดีเซลท่ีได้จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม เพ่ือให้ได้นํา้มนัไบโอดีเซลประเภทต่างๆ 

เช่น นํา้มนัไบโอดีเซล  B52 หรือ B10 เป็นต้น 

บางจากไบโอฟูเอลได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการผลิตไบโอดีเซล

ประเภท 1.26 กิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชือ้เพลิงจากผลผลิตการเกษตรรวมทัง้เศษหรือขยะหรือของเสีย ตามบัตร

สง่เสริมการลงทนุ เลขท่ี 1485(9)/2551 ตัง้แตว่นัท่ี 17 ตลุาคม 2550 โดยได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีสําคญั ได้แก่ ได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการดงักล่าวเป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ

ประกอบกิจการนัน้ 

โรงงานบางจากไบโอฟูเอลเร่ิมเปิดดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เม่ือเดือนธันวาคม 2552 ทําการผลิตไบโอดีเซล มี

โรงงานตัง้อยู่ในบริเวณพืน้ท่ีติดกบัคลงันํา้มนับางปะอิน ของ BCP ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วตัถุดิบหลกั คือ 

                                                 
2
  นํา้มนัไบโอดีเซล B5 คือ นํา้มนัดีเซลหมนุเร็วท่ีมีส่วนผสมของไบโอดีเซล 5% ผลิตจากไบโอดีเซล บี100 ในสดัส่วนร้อยละ 5 กบันํา้มนัดีเซล

ร้อยละ 95 
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นํา้มนัปาล์มดิบ ซึง่นํามาผ่านกระบวนการทางเคมีท่ีเรียกว่าทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน่ (Transesterification Process) โดย

ให้นํา้มนัปาล์มทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ ได้แก่  เมธานอล และมีด่างเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา จนเกิดเป็นสารเอสเทอร์ท่ีมี

คณุสมบติัใกล้เคียงกบันํา้มนัดีเซล เรียกวา่ “ไบโอดีเซล” หรือ “B100”   ปัจจบุนัโรงงานได้ขยายกําลงัการผลิตเตม็ท่ีเท่ากบั 

360,000 ลิตรต่อวันผลิต  เพ่ือให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมสูงขึน้  และมีผลิตภัณฑ์พลอยได้จาก

กระบวนการผลิตไบโอดีเซล คือ กลีเซอรีนดิบ (Grude Glycerin : Minimum 80% purify) ประมาณ 36,000 ลิตรต่อวนั

ผลิต เพ่ือนําไปผลิตเป็นสินค้าในอตุสาหกรรมต้นนํา้ของเคมีภณัฑ์อ่ืนต่อไป นอกเหนือจากการใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร 

ยา และเคร่ืองสําอาง เป็นต้น   

ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลท่ีบางจากไบโอฟูเอลผลิตได้จําหน่ายในประเทศทัง้หมด โดยส่วนใหญ่จําหน่ายให้แก่ BCP ซึง่

เป็นบริษัทแม่ เพ่ือนําไปผสมกับนํา้มนัดีเซลในอัตราส่วนต่างๆ และจําหน่ายให้แก่ผู้ ใช้นํา้มันต่อไป ส่วนท่ีเหลือจะทํา

การตลาดโดยจําหน่ายให้แก่ผู้ ค้านํา้มนัรายอ่ืน   ทัง้นี ้ตามสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่างบางจากไบ

โอฟูเอล และ BCP กําหนดให้ BCP จะต้องรับซือ้ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 จากบางจากไบโอฟูเอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 

60 ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดท่ีบางจากไบโอฟูเอลผลิตได้ สําหรับกลีเซอรีนดิบซึง่เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการผลิตไบโอ

ดีเซล จําหน่ายให้กบัผู้ ค้ารายใหญ่ (TRADER) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึบริษัทด้วย  

 ทัง้นี ้คาดว่าแนวโน้มความต้องการไบโอดีเซลจะเพ่ิมสูงขึน้ในอนาคต  ซึง่สอดคล้องกับทิศทางการใช้นํา้มนัไบโอ

ดีเซลท่ีเพ่ิมสงูขึน้ และเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลและพลงังานทดแทนอย่างต่อเน่ือง จึงมี

แผนท่ีจะลงทนุก่อสร้างโรงงานท่ี 2 ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีเดียวกบัโรงงานแรก โดยเพ่ิมกําลงัการผลิตเป็น 450,000 ลิตรตอ่วนัผลิต 

เพ่ือรองรับความต้องการดงักลา่ว  โดยคาดวา่โรงงานท่ี 2 จะแล้วเสร็จและเร่ิมรับรู้รายได้ในปี 2558 

 

1.3 เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ               

การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะให้ความสําคญักบัลกูค้าเป็นอนัดบัหนึง่  โดยมีเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

1) จดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีได้คณุภาพและมาตรฐานตามท่ีลกูค้ากําหนด โดยมีขัน้ตอนการแสวงหาและคดัสรรผลิตภณัฑ์

ท่ีมีคณุภาพ  มาตรฐาน มีใบรับรองถึงแหล่งท่ีมา (Certificate of Acceptance : COA) และรายละเอียดของ 

ผลิตภณัฑ์ เพ่ือสง่มอบได้อย่างตอ่เน่ืองตามความต้องการของลกูค้า 

2) สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าตอ่คณุภาพของสินค้าท่ีสง่มอบ และกระบวนการท่ีรองรับหลงัการส่งมอบ รวมทัง้

การสง่มอบสินค้าได้ตรงตามเวลา หรือข้อกําหนดของลกูค้า 

3) ปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนกังาน และการเป็นองค์กรท่ีบริหารด้วยความ

ยติุธรรม และให้การสนบัสนุนต่อการพฒันาคณุภาพและกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้แก่พนกังาน อนัจะมีผล

ตอ่การคดัสรรและนําเสนอสินค้าท่ีมีคณุภาพให้แก่ลกูค้า 

4) เพ่ิมรายได้และสินค้าในกลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัท คือกลุ่มอตุสาหกรรมพลงังาน ปิโตรเคมี นํา้มนัหล่อลื่น  และ

ระบบสาธารณปูโภค  

5) ขยายการลงทุนในอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนและกิจการสาธารณูปโภคอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นส่วนหลกัท่ีจะ

เพ่ิมกําไรสทุธิของบริษัทอย่างยัง่ยืน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจนําเข้า จําหน่ายสารเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรม และลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลงังาน

ทดแทนและพลงังานทางเลือกทัง้ในสว่นของบริษัทเอง บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทัง้การศกึษาและพฒันาโครงการ

ลงทนุในธุรกิจสาธารณปูโภคเก่ียวกบัระบบนํา้ประปาของบริษัทย่อย โดยมีโครงสร้างรายได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

ประเภทของรายได้ 

งบการเงนิรวม 

2554 2555 2556 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากการขาย             

1.   ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังาน

และปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 

687.31 69.65 460.54 54.11 517.41 48.48 

2.  ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรม (Industrial)   217.71 22.06 242.58 28.50 197.06 18.45 

3.  ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ1/ 44.04 4.46 31.58 3.71 64.54 6.04 

4.  การให้บริการ 8.53 0.86 64.60 7.59 47.82 4.48 

5. บริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตัง้ 3/ 
- - 12.52 1.47 150.80 14.12 

6.  รายได้โรงงานผลิตก๊าชชีวภาพ - - - - 0.30 0.03 

รายได้จากการขายและบริการรวม 957.59 97.04 811.82 95.39 977.93 91.58 

รายได้อ่ืน2/ 6.95 0.70 8.91 1.05 12.22 1.14 

          รายได้รวม 964.54 97.75 820.73 96.44 990.15 92.72 

สว่นแบ่งผลกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 22.21 2.25 30.31 3.56 77.75 7.28 

            รวม 986.75 100.00 851.04 100.00 1,067.90 100.00 

หมายเหต ุ:    1/ รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ รายได้จากการสง่ออกสินค้าประเภท Crude Glycerin และอ่ืนๆ 

    2/ รายได้อ่ืน ได้แก่ คา่นายหน้าขายสินค้าและบริการ ดอกเบีย้รับ กําไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ และ

อ่ืนๆ โดยในปี 2555 ได้มีการจดักลุม่ประเภทรายได้ใหม ่สง่ผลให้ รายได้คา่บริการ แยกออกจากรายได้อ่ืน ไปจดัประเภทรวมอยูใ่น

รายได้จากการขายและบริการ ซึง่ข้อมลูสําหรับปี 2554 ที่แสดงในตารางข้างต้น ได้มีการจดัประเภทของรายได้ตามการจดัประเภท

ใหมใ่นปี 2555 

    3/ รายได้คา่บริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตัง้ ปี 2555 ได้จดักลุม่ประเภทรายได้ใหม ่ โดยแยกรายได้ดงักลา่วออกจากรายได้ใน

ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัพลงังานและปิโตรเลียม 

 

2.1 การนําเข้า จาํหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจนําเข้า จําหน่ายสารเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมสํารวจและ

ผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่นํา้มนัปิโตรเคมี โรงผลิตนํา้มนัหล่อลื่น โรงงานอตุสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงาน
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อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้าและสาธารณปูโภค เป็นต้น โดยได้จดัแบ่งสินค้าและบริการท่ีบริษัทจําหน่าย ออกเป็น 4 

กลุม่ตามลกัษณะธุรกิจของลกูค้าและบริการ ได้แก่  

1)  ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจพลงังานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) ได้แก่ 

 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่นํา้มนัและอตุสาหกรรมปิโตรเคมีต้นนํา้ (Offshore 

Refinery and Upstream Petrochemicals) 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสารเคมีเหลว โรงไฟฟ้า และสาธารณปูโภค (Liquid Chemicals, Power & Utilities) 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมการจดัการของเสียตา่งๆ ของโรงงาน (Emission & Waste management)  

2)  ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรม (Industrial)  

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์และตวัทําละลาย (Chemicals & Solvent Products) 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมนํา้มนัหลอ่ลื่นและสารเติมแตง่ (Base oil and Additives)  

3)  ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้าประเภท Crude Glycerin และการขายสินค้าอ่ืนๆ เพ่ือการสง่ออก 

4)  การให้บริการ ได้แก่ การให้คําปรึกษา ประสานงาน ของบริษัทต่างๆ สําหรับงานออกแบบกระบวนการผลิต  โรงกลัน่

นํา้มนัอตุสาหกรรมปิโตรเคมี และอตุสาหกรรมอ่ืนๆ   

รายละเอียดของสินค้าแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ เป็นดงันี ้ 

1) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกจิพลังงานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 

1.1) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกล่ันน้ํามัน และอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีต้น

น้ํา (Offshore Refinery and Upstream Petrochemicals)   

กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่นํา้มนั และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ต้นนํา้ 

(Offshore Refinery and Upstream Petrochemicals) โดยสว่นใหญ่เป็นสินค้าดดูซบัความชืน้ กลิ่น และกรองสิ่งเจือปน

ท่ีติดมากบันํา้มนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก่อนเข้าสูก่ระบวนการผลิตในขัน้ตอนตอ่ๆไป โดยบริษัทจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุ่มนี ้

ได้แก่  

• สารดูดความชื้น ดูดซบักล่ิน และส่ิงเจือปน (Adsorbent and Molecular Sieve) เป็นสารสงัเคราะห์ท่ีมี

ลกัษณะเป็นรูพรุน โดยโครงสร้างท่ีเป็นรูพรุนสามารถช่วยในการดดูซบัสารชนิดตา่งๆได้มากกว่าหนึ่งชนิด มีคณุสมบติัใน

การดดูความชืน้ ดดูกลิ่น และดดูซบัสารบางตวัท่ีไมต้่องการออกจากวตัถดิุบตา่งๆ เช่น นํา้มนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก่อนเข้า

สูก่ระบวนการกลัน่ เช่น ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2 ) และสารปรอท (Hg) เป็นต้น สารดงักล่าว

นีมี้ทัง้แบบชนิดผง และชนิดเมด็ การนําไปใช้ขึน้อยู่ความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่

นํา้มนั โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตเอทิลีน โรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์ และโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น  

• Ceramic & Alumina Balls เป็นสารสงัเคราะห์ท่ีมีลกัษณะเป็นทรงกลม มีหลายขนาดขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของการนําไปใช้ โดยใช้ประกอบกบั Adsorbents และ Molecular Sieve เพ่ือช่วยให้การไหลของก๊าซธรรมชาติ 

หรือสารไฮโดรคาร์บอนตา่งๆ ในหอปฏิกิริยาเป็นไปอย่างสมมาตร 

• CO2 Membrane Separation เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แยกก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ออกจากก๊าซธรรมชาติ สําหรับ

ใช้ในกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติในอา่วไทย 

• Desorbent for PX extraction เป็นสารเคมีเหลวท่ีใช้ในการแยกสารพาราไซลีนออกจากสารไฮโดรคาร์บอน

อ่ืนๆ สว่นมากจะใช้ในโรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์ 
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• CCR Catalyst เป็นสารเร่งปฏิกิริยาในหน่วย Continuous Catalyst Regeneration Unit ของโรงกลัน่นํา้มนั

และโรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์ จะช่วยเพ่ิมคา่อ๊อกเทนของนํา้มนัเบนซินและเพ่ิมปริมาณสารอะโรเมติกส์ 

• Triethylene Glycol (TEG) เป็นสารเคมีท่ีใช้ในหน่วยดดูความชืน้ออกจากก๊าซธรรมชาติก่อนท่ีจะทําการส่ง

ก๊าซธรรมชาติเข้าสูท่่อสง่ก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลมายงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจากแนวท่อก๊าซธรรมชาติอยู่ใต้ทะเล จะ

มีอุณหภูมิต่ํามาก สามารถทําให้ความชืน้ในก๊าซธรรมชาติเกิดการแข็งตวักลายเป็นของแข็ง ซึ่งจะทําให้ท่อส่งก๊าซเกิด

การอดุตนัได้  

• Oil & Gas Field Chemicals เป็นสารเคมีท่ีใช้ในอตุสาหกรรมการขดุเจาะนํา้มนัและก๊าซธรรมชาติ  เช่น ใช้ใน

การลดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S Scavenger) ใช้ลดการเกิดแบคทีเรีย (Biocide) และใช้ป้องกนัการเกิดสนิมในท่อส่ง

ก๊าซธรรมซาติ/ ท่อส่งนํา้มนั (Corrosion Inhibitor) เน่ืองจากในก๊าซธรรมชาติ/นํา้มนั มีสารปนเปือ้นท่ีมีสภาวะเป็นกรด 

เช่นคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และไฮโดรเจนซลัไฟด์ ปะปนอยู่ ประกอบกบัท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ/นํา้มนั มีการวางแนวท่อไว้ท่ีใต้

ทะเล ถ้าหากมีการเกิดสนิมและเกิดการกัดกร่อนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ/นํา้มนั อาจจะเกิดการร่ัวไหลของก๊าซธรรมชาติ/

นํา้มนัลงสูท่ะเลได้  

• ชุดกรอง (Filter and Coalescer) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แยกของแข็งหรือของเหลวท่ีไม่ต้องการออกจากก๊าซ

ธรรมชาติ นํา้มนั และสารปิโตรเคมีตา่งๆ ซึง่สว่นใหญ่จะใช้มากในงานท่ีต้องการความละเอียดมาก  

- ชดุกรอง (Filter) เป็นอปุกรณ์เพ่ือกรองของแข็งออกจากของเหลว/ก๊าซ เช่น กรองฝุ่ นสารดดูซบัออกจากก๊าซ

ธรรมชาติ หรือนํา้มนั  

- Coalescer เป็นอปุกรณ์เพ่ือแยกของเหลวออกจากก๊าซ และแยกของเหลวออกจากของเหลว เช่น แยก

ของเหลวขนาดเล็กออกจากก๊าซก่อนท่ีจะนําไปเข้าอปุกรณ์เพ่ิมความดนั (Gas Compressor) เพ่ือป้องกนั

ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ในชิน้สว่นภายในอปุกรณ์เพ่ิมความดนั แยกนํา้ท่ีปะปนมากบันํา้มนั 

ทัง้นี ้ในโครงสร้างการผลิตท่ีมีขนาดใหญ่จะมีการใช้ Filter และ Coalescer ร่วมกัน โดยส่วนใหญ่จะมีการติดตัง้ 

Filter ก่อน เพ่ือแยกกรองของแข็งออกจากของเหลว/ก๊าซ แล้วจงึเข้าไปกรองผ่าน Coalescer อีกกระบวนการหนึง่ เพ่ือให้

ได้ของเหลว/ก๊าซ ท่ีมีมาตรฐานพอท่ีจะเข้าสูก่ระบวนการผลิตในขัน้ตอนตอ่ๆไป 

• Mist Eliminator เป็นอปุกรณ์ท่ีแยกของเหลวท่ีไม่ต้องการออกจากก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะใช้ในการแยก

เบือ้งต้น (แยกหยาบ) ก่อนท่ีจะใช้ Filter & Coalescer ในการแยกละเอียดตอ่ไป 

• Cyclone & Three Phase Separator เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แยกของแข็ง ของเหลว และก๊าซออกจากกนั จะใช้ใน

การผลิตก๊าซธรรมชาติ และโรงกลัน่นํา้มนัตา่งๆ  

• ชดุกรองหยาบ (Strainers) เป็นชดุกรองหยาบท่ีใช้ในระบบท่อเพ่ือป้องกนัสิ่งสกปรกตา่งๆ  

• Flares เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้เผาก๊าซท่ีไมต้่องการทิง้ไป สําหรับแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ 

• ถงัความดนัสูง (High Pressure Vessel) เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ทัว่ไปในการผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่นํา้มนัและ

โรงงานปิโตรเคมี 

 1.2) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสารเคมีเหลว โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภค  (Liquid Chemicals, Power & 

Utilities)  

สารเคมีเหลวท่ีบริษัทจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุม่นี ้ได้แก่  
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• DMDS (Dimethyl Disulfide)  สารเคมีท่ีใช้ในการกระตุ้นให้สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ทํางานได้ ส่วนใหญ่

จะใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่นํา้มนั โรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์ และโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์  

• สารลดออกซิเจน (Antioxidant) สําหรับน้ํามนัเคร่ืองบิน เป็นสารเคมีที่ใช้เติมลงไปในน้ํามนัเชื้อเพลิงสําหรับ

เคร่ืองบิน เพือ่ลดออกซิเจนใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

• สารเร่งปฏิกิริยา (Hydro-processing Catalysts) เป็นสารเร่งปฏิกิริยาทีใ่ชกํ้าจดัซลัเฟอร์ ไนโตรเจน และโลหะ

หนกัต่างๆ ออกจากน้ํามนัดีเซล สารแนฟทา และสารอะโรเมติกส์ ส่วนใหญ่ใชท้ัว่ไปในหน่วยปรับปรุงคณุภาพน้ํามนัของ

โรงกลัน่น้ํามนัต่างๆ เพือ่ลดมลภาวะใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  

• Merox Chemical เป็นสารเคมีที่ใช้เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของซลัเฟอร์ให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นอนัตราย 

ส่วนใหญ่ใชท้ัว่ไปในโรงกลัน่น้ํามนัต่างๆ 

• Process Chemicals เป็นสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงกลัน่น้ํามนัเพื่อทําให้การทํางานมี

ประสิทธิภาพสูง และช่วยลดปัญหาต่างๆ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ 

• สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงกลัน่น้ํามนั  สารเคมีในกลุ่มนี้จะใช้ในกระบวนการกลัน่น้ํามนัเพื่อให้

เป็นไปอย่างสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ  ทางบริษัทมีสินค้าท่ีสามารถใช้ได้ตัง้แต่กระบวนการรับนํา้มนัดิบ กระบวนการ

กลัน่ และกระบวนการปรับปรุงคณุภาพนํา้มนั อาทิเช่น  

- สารเคมีทีใ่ชแ้ยกน้ําและเกลือออกจากน้ํามนัดิบ (Crude Demulsifier) จะใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการแยก

นํา้มันออกจากนํา้และเกลือทําให้ง่ายต่อการบําบัด ป้องกันหน่วยกลั่นไม่ให้เกิดปัญหาจากเกลือและ

สารเจือปน 

- สารเคมีทีช่่วยปรับปรุงคณุภาพน้ํามนัดิบที่มีค่าความเป็นกรดสูง จากราคานํา้มนัมีแนวโน้มสงูขึน้ โรงกลัน่

นํา้มนัจงึมีความพยายามในการท่ีจะหานํา้มนัดิบราคาถกูมาทําการกลัน่เพ่ือให้ได้กําไรสงูสดุ   ซึง่นํา้มนัดิบ

ราคาถกูมกัจะมีคา่ความเป็นกรดสงูและมีแนวโน้มท่ีจะทําให้เกิดปัญหาเกิดการกดักร่อนกบัท่อของหน่วย

กลัน่ตา่งๆในโรงกลัน่ บริษัทจงึมีการจําหน่ายสารเคมีเพ่ือปรับค่าความเป็นกรด และมีบริการตรวจสอบค่า

ความเป็นกรดในโรงกลัน่นํา้มนั 

- สารเคมีที่ทําให้หน่วยผลิตทํางานได้โดยไม่เกิดปัญหา (Antifoulant) สารเคมีในกลุ่มนีจ้ะถูกใช้ในหน่วย

ผลิตท่ีมีความเสี่ยงจากปัญหาสารเจือปน เช่น กรณีสารโพลิเมอร์อุดตันท่ีเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน 

(Heat Exchanger) จะต้องใช้สารเคมีท่ีสามารถละลายโพลิเมอร์ หรือในกรณีเกิดการกดักร่อนขึน้ท่ียอดหอ

กลัน่จะต้องทําการเติมสารป้องกนัการกดักร่อน เป็นต้น 

- สารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคณุภาพน้ํามนั เม่ือนํา้มนัดิบได้ผ่านกระบวนการกลัน่จนกระทัง่ได้ผลิตภณัฑ์

นํา้มนั เช่น นํา้มนัดีเซล นํา้มันเบนซินและนํา้มนัเตาแล้ว บางครัง้คุณภาพนํา้มนัยังไม่ได้มาตรฐานตาม

ข้อกําหนดจึงต้องใช้สารเคมีท่ีปรับปรุงคุณภาพนํา้มนัในกับโรงกลัน่นํา้มันต่างๆ เช่น สารป้องกันออกซิ

เดชัน่ สารลดความขุ่น สารเพ่ิมจุดไหลเท สารป้องกันการกัดกร่อน สารเพ่ิมการหล่อลื่น และสารเพ่ิมการ

นําไฟฟ้า เป็นต้น 

- สารเคมีทีใ่ชใ้นการผลิตปิโตรเคมี เป็นสารเคมีท่ีใช้การป้องกนัการเกิด Foulant (Antifoulant) และสารเคมี

ปรับปรุงคุณภาพของโพลิเมอร์เพ่ือเพ่ิมคณุภาพของโพลิเมอร์ให้ได้ตามท่ีกําหนด เช่น สารป้องกันออกซิ

เดชัน่ และสารป้องกนัการเสื่อมสภาพจากแสง UV เป็นต้น 
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• สาร Ethanolamine เช่น Monoethanolamine (MEA), Diethanolamine (DEA), Methyl diethanolamine 

(MDEA) เป็นสารเคมีท่ีใช้การแยกก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และก๊าซซลัเฟอร์ไดอ๊อกไซค์ออกจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(LPG) สว่นใหญ่จะใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่นํา้มนั และโรงงานปิโตรเคมีตา่งๆ 

• Anti-icing Additive เป็นสารเคมีท่ีเติมลงในนํา้มนัเชือ้เพลิงสําหรับเคร่ืองบินรบไอพ่นเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการ

แข็งตวัของนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีอณุหภมิูต่ําๆ  

• Sulfolane เป็นสารเคมีท่ีใช้แยกสารเบนซินออกจากสารอะโรเมติกส์อ่ืนๆ  

• สารป้องกนัการเกิดฟอง (Antifoam) จะใช้ป้องกนัการเกิดฟองในระบบต่างๆ ของโรงกลัน่นํา้มนั และโรงปิโตร

เคมี 

• NMP Solvent เป็นสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตนํา้มนัหลอ่ลื่นพืน้ฐาน 

• Dewaxing Agent เป็นสารเคมีท่ีช่วยลดการเกิดไข (Dewax) ในกระบวนการผลิตนํา้มนัหลอ่ลื่นพืน้ฐาน 

• Diisopropanolamine (DIPA) เป็นสารเคมีท่ีใช้ในการแยกก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และก๊าซซลัเฟอร์ไดอ๊อก

ไซด์ออกจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สว่นใหญ่จะใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่นํา้มนั และโรงงานปิโตรเคมีตา่งๆ 

เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับโรงไฟฟ้า โรงผลิตนํา้ประปา และโรงปรับคุณภาพนํา้ดิบ ท่ีบริษัทจําหน่ายมี

สินค้า 7 รายการ ดงันี ้

• ชดุกรองน้ํามนั (Oil Filter System) เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แยกนํา้และสิ่งสกปรกท่ีเจือปนอยู่ในนํา้มนัไฮดรอลิกส์

และนํา้มนัหม้อแปลงของโรงไฟฟ้า  

• ระบบกรองน้ํา Micro Filtration เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แยกสิ่งสกปรกท่ีเจือปนอยู่ออกจากนํา้ เพ่ือให้นํา้มีความ

สะอาดตามต้องการ จะใช้ในกระบวนการผลิตนํา้ประปา หรือนํา้ท่ีใช้ในการผลิตไอนํา้ของโรงไฟฟ้า 

• Condensate Polishing System เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แยกสิ่งสกปรกและสารอินทรีย์ต่างๆ ในระบบนํา้บริสทุธ์ิ

ของโรงไฟฟ้า 

• Vanish Removal System เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แยกสิ่งสกปรกท่ีอยู่ในรูปของสาร Vanish หรือ Polymer ต่างๆ 

ในระบบนํา้มนัไฮโดรลิกส์ของโรงไฟฟ้า 

• Mist Eliminator เป็นระบบแยกละอองนํา้ออกจากก๊าซธรรมชาติก่อนท่ีจะเข้า Gas Turbine เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า 

• Vibration Monitoring System เป็นระบบตรวจวดัการสัน่สะเทือนของป๊ัม Gas Turbine และ Steam 

Turbine ในโรงไฟฟ้า 

• Filter Cloth/Filter Bag เป็นชดุกรองหยาบ ท่ีใช้ทัว่ไปในการแยกสิ่งสกปรก สําหรับระบบนํา้และสารเคมี 

2) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) 

2.1) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวทาํละลาย (Chemicals & Solvent Products) 

ผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์ และตวัทําละลายท่ีเป็นของเหลวซึง่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของวตัถุดิบในกระบวนการผลิตสินค้า

ในอตุสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑ์ขัน้กลาง เพ่ือผลิตสารเคมีสําหรับโรงงานอตุสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ โดยบริษัทจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์ตวัทําละลายหลายชนิด ซึง่แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้ 
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1) กลุ่มเอทธาโนลามีน (Ethanolamine Group) ได้แก่ Monoethanolamine (MEA), Diethanolamine (DEA) 

และ Triethanolamine (TEA) มีคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์ตัวทําละลายท่ีเป็นด่าง (Base) ซึ่งการนําไปใช้ขึน้อยู่กับ

คณุสมบติัทางเคมี คณุสมบติัทางกายภาพ และความเหมาะสมของแตล่ะผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นส่วนผสมในการ

ผลิตแชมพู ครีมนวดผม นํา้ยาปรับผ้านุ่ม นํา้ยาทําความสะอาด เคร่ืองสําอาง อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมซีเมนต์ 

อตุสาหกรรมหมกึพิมพ์ และอตุสาหกรรมขัน้กลางอ่ืนๆ เป็นต้น  

2) กลุ่มเอทธีลีนไกลคอล (Ethylene Glycol Group) ได้แก่ Monoethylene Glycol (MEG), Diethylene Glycol 

(DEG), Triethylene Glycol (TEG) และ Polyethylene Glycol มีคณุสมบติัเป็นผลิตภณัฑ์ตวัทําละลายซึง่การนําไปใช้

ขึน้อยู่กับคุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพ และความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็น

สว่นผสมในการผลิตสารเคลือบผิวและเรซินสงัเคราะห์ (Coating and Resin) ผลิตสีทาอาคาร สีสําหรับงานอตุสาหกรรม

เหลก็ไม้ พลาสติกและหมกึพิมพ์ นํา้ยาทําความสะอาดและผลิตภณัฑ์สิ่งทอและเส้นใยสงัเคราะห์ เป็นต้น    

3) กลุ่มไกลคอล อีเทอร์ (Glycol Ether Group) ได้แก่ Butyl Glycol Ether (BGE), Butyl Diglycol Ether 

(BDGE),  Ethyl Glycol Ether (EDGE), Ethyl Acetate (EAc), Isopropyl Acetate (IPAc), Butyl Acetate (BAc)  และ 

Isobutyl Acetate (IBAc) เป็นต้น มีคณุสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์ตวัทําละลาย ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท 

เช่น  แชล็ค แลกเกอร์ ทินเนอร์ สี สีย้อม หมกึพิมพ์ นํา้ยาลอกสี กาว รวมไปถึงการใช้เป็นส่วนประกอบในอตุสาหกรรม

บรรจภุณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ยาฆ่าแมลงและยาปราบศตัรูพืช ผลิตภณัฑ์ชําระล้างและทําความสะอาดพืน้ผิว เพ่ือกําจดัคราบ

สนิม ล้างคราบไขมนั และฆ่าเชือ้ ในโรงงานอตุสาหกรรมและในครัวเรือน เป็นต้น  

4) กลุ่มเคมีภณัฑ์และตวัทําละลายอืน่ๆ ได้แก่ Methanol และ นํา้ยาเคมีผสมทําความสะอาด Surfactant การ

นําไปใช้ขึน้อยู่กบัคณุสมบติัทางเคมี และความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ ดงันี ้ 

 Methanol (เมธานอล) ใช้เป็นหนึ่งในสารตัง้ต้นหลกักระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนํา้มนัพืชและไขมนั

สตัว์ เพ่ือเป็นพลงังานทดแทนเชือ้เพลิงดีเซล อีกทัง้ยงัเป็นสารประกอบหลกัในการผลิตกาวชนิดฟอร์มอลดี

ไฮด์เบสเรซินเพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้างไม้และเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนีย้งัสามารถนําเมธานอลไปใช้ใน

อตุสาหกรรมตา่งๆเช่น เภสชักรรม หมกึพิมพ์ สี สีย้อม สารเคลือบผิวและเรซินสงัเคราะห์  

 น้ํายาเคมีผสมทําความสะอาด เป็นนํา้ยาเคมีผสมท่ีใช้เช็ดและล้างทําความสะอาดแม่พิมพ์ และชิน้งาน

อิเลคโทรนิค เพ่ือขจดัคราบนํา้มนัและไขมนั คราบกาว สี หมกึพิมพ์ และคราบเคมีตา่งๆ 

 Surfactant (สารลดแรงตึงผิว) สารลดแรงตงึผิวมีบทบาทท่ีสําคญัอย่างย่ิงในชีวิตประจําวนัของมนุษย์ เป็น

ส่วนประกอบท่ีสําคญัของผลิตภณัฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาด เช่น นํา้ยาซกัผ้า สบู่ ยาสีฟัน 

ยาสระผม ครีมนวดผม ผลิตภณัฑ์เกษตร เช่น นํา้ยาจบัใบสําหรับสารกําจดัศตัรูพืช และเป็นส่วนสําคญัใน

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นกระบวนการย้อมผ้า การเคลือบสีไม้หรือโลหะ การผลิต

พลาสติก การทําหนังสตัว์ นอกจากนีส้าร ลดแรงตึงผิวยังถูกนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น 

บําบดันํา้เสีย มลพิษทางดิน ดดูซบัของเสีย  

2.2) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ํามันหล่อล่ืนและสารเตมิแต่ง (Base oil and Additives)  

เป็นผลิตภณัฑ์สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตนํา้มนัหล่อลื่น สําหรับรถยนต์ และงานอตุสาหกรรม รวมทัง้สารเติมแต่ง

และเคมีภณัฑ์ในงานโลหะทกุประเภท โรงงานผลิตนํา้มนัไบโอดีเซล และอตุสาหกรรมตา่งๆ ดงันี ้

• Base Oil Group III และ Group IV เป็นนํา้มนัหล่อลื่นสงัเคราะห์ ใช้เป็นส่วนผสมหลกัในการผลิตนํา้มนั

เคร่ืองยนต์สงัเคราะห์ และนํา้มนัหลอ่ลื่นอตุสาหกรรมคณุภาพสงู 
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• Polyglycol เป็นนํา้มนัหลอ่ลืน่สงัเคราะห์ ท่ีมีจดุเดือดสงูและจดุไหลเทต่ํา เหมาะสําหรับงานท่ีมีอณุหภมิูสงูและ

แรงดนัสงู เช่น นํา้มนัไฮโดรลิคไมติ่ดไฟ นํา้มนัคอมเพรสเซอร์ชนิดทนแรงดนัสงู 

• Polyisobutene 950 เป็นวตัถดิุบในการผลิตนํา้มนัเคร่ืองสองจงัหวะ (2T) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดควนั

ขาวในเคร่ืองยนต์มอเตอร์ไซค์สองจงัหวะ 

• Polyisobutene High MW (นํา้หนกัมวลโมเลกลุสงู) เป็นสารเตมิแตง่ในการผลติกาวทนไฟทนความร้อน และผลติ

ฉนวนหุ้มอปุกรณ์หลอ่เย็น เช่น ฉนวนหุ้มเคร่ืองปรับอากาศหรือตู้ เย็น ใช้เพ่ิมคา่ดชันีความหนืดในนํา้มนัหลอ่ลืน่ประเภทตา่ง ๆ  

• Metal Working Additives สารเติมแตง่แบ่งเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 

- สารเติมแต่งเพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัน้ํามนัหล่อลืน่และน้ํามนัอตุสาหกรรม ซึง่เป็นการเพ่ิมคณุสมบติัการ

ชําระล้าง ทําความสะอาด ลดการเกิดสนิม เพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน ลดแรงเสียดสี และ

หลอ่ลื่นชิน้งานในงานทนไฟ  

- สารเติมแต่งเพือ่ลดการเกิดปฏิกิริยาแอนติออกซิแดนซ์ ซึง่เป็นการลดปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือ

สมัผสักบัอากาศ  

• น้ํามนัเบรค (Brake Fluid) สําหรับรถยนต์ทกุประเภท มีจําหน่ายทัง้เกรด DOT3 และ DOT41 

• Emulsifier เป็นสารเคมีท่ีช่วยเพ่ิมคณุสมบติัการละลายนํา้ของนํา้มนั 

• Biocide เป็นสารช่วยยบัยัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชือ้รา เพ่ือป้องกนัการบดูเน่าในนํา้มนั งานโลหะ 

• Sulfurized Oil เป็นสารเติมแตง่ในการทําจารบี 

• Sodium Methylate เป็นสารเร่งปฏิกิริยาในการผลิตนํา้มนัไบโอดีเซล 

• Bleaching Earth (แป้งฟอกสี) ใช้ฟอกสีและขจดัมลทินในการกระบวนการผลิตนํา้มนัพืชและนํา้มนัไบโอดีเซล   

2.3) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียต่างๆ ของโรงงาน (Emission & Waste 

Management) 

• VOC Removal Catalyst เป็นสารเร่งปฏิกิริยาท่ีช่วยลดปริมาณสาร Volatile Organic Chemicals และกลิ่น

เหมน็ท่ีเกิดจากไอระเหยของนํา้มนัและสารปิโตรเคมีตา่งๆ สว่นใหญ่ใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่นํา้มนัและโรงงานปิโตรเคมี 

• Activated Carbon ดูดซบักล่ิน และส่ิงเจือปน เป็นถ่านสงัเคราะห์ท่ีมีลกัษณะเป็นรูพรุน โดยโครงสร้างท่ีเป็นรู

พรุนสามารถช่วยในการดดูซบัสารชนิดต่างๆได้มากกว่าหนึ่งชนิด มีคณุสมบติัในการดดูความชืน้ ดดูกลิ่นและไอระเหย

ต่างๆ ในกระบวนการผลิตของโรงงานเคมี โรงกลัน่นํา้มนั ถังเก็บสารเคมี และถังเก็บนํา้มนัเป็นต้น สารดงักล่าวนีมี้ทัง้

แบบชนิดผง และชนิดเมด็ การนําไปใช้ขึน้อยู่ความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่นํา้มนั 

โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตเอทิลีน โรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์ และโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

3) ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้าประเภท Crude Glycerin และสินค้าอ่ืนๆเพ่ือการสง่ออก 

• Crude Glycerin (กลีเซอรีนดิบ) จะนําไปผ่านกระบวนการทําให้เป็นกลีเซอรีนบริสทุธ์ิ (Refined Glycerin) กลี

เซอรีนบริสทุธ์ิเป็นสารท่ีไมมี่พิษในทกุๆรูปแบบการประยกุต์ใช้ ไมว่า่จะใช้เป็นสารตัง้ต้นหรือสารเติมแต่ง ทําให้กลีเซอรีน

                                                 
1 Dot 3 เป็นนํา้มันเบรคชนิดท่ีเหมาะสําหรับรถยนต์ทัว่ไป มีจุดเดือดสูงกว่า 240 องศาเซลเซียส และจุดเดือดชืน้สูงกว่า 145 องศา  

Dot 4 เป็นนํา้มนัเบรคชนิดท่ีเหมาะสําหรับรถประเภทท่ีใช้ความเร็วสูง หรือรถท่ีได้รับการตกแต่งเคร่ืองยนต์ ตลอดจนรถท่ีต้องวิ่งทางไกล 

และบรรทกุหนกัรวมถงึรถท่ีต้องขบัขึน้-ลงทางลาดชนัเป็นประจํา มีจดุเดือดสงูกวา่ 260 องศา และจดุเดือดชืน้สงูกวา่ 160 องศา  
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เป็นสารเคมีท่ีได้รับความสนใจและนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทัง้เป็นสว่นผสมหรือเป็นตวัช่วยในกระบวนการผลิต

เคร่ืองสําอาง สบู่ ผลิตภณัฑ์ในห้องนํา้และสขุอนามยัสว่นบคุคล ยา และผลิตภณัฑ์อาหาร 

• Hydrogenation Catalyst สารเร่งปฏิกิริยา ในกระบวนการไฮโดรจีเนชัน่ ในนํา้มนัพืช เพ่ือให้ได้นํา้มนัหรือไขมนั

ท่ีมีจุดหลอมเหลวสงูขึน้ เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของกึ่งแข็งหรือของแข็ง ทนต่อการเกิดออกซิเดชัน่ ทําให้ เก็บ

รักษาไว้ได้นานโดยไมเ่หมน็หืน นิยมใช้ในอตุสาหกรรมประเภทไขมนั เช่น การผลิตเนยเทียม เนยขาว ครีมเทียม  

4) การให้บริการ  ได้แก่ การให้คําปรึกษา ประสานงาน ของบริษัทต่างๆ สําหรับงานออกแบบกระบวนการผลิตโรง

กลัน่นํา้มนัอตุสาหกรรมปิโตรเคมี และอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

 

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 

 บริษัทมีคลงัสินค้ารวม 2 แห่ง ดงันี ้

1. คลงัสินค้าเช่า ตัง้อยู่เลขท่ี 999 หมู่ 4 ซอยเสริมมิตร 99 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ บนเนือ้ท่ี 2 ไร่ เป็นอาคารคลงัสินค้า 1 หลงั พืน้ท่ี 2,200 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทเช่าคลงัสินค้า

ดงักลา่วกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง อายสุญัญาเช่า 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2553 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เพ่ือใช้เป็น

พืน้ท่ีเก็บสต็อกอปุกรณ์และสารเคมี โดยสารเคมีท่ีเก็บในคลงัสินค้าของบริษัทได้รับการบรรจุในบรรจุภณัฑ์ขนาดต่างๆ

และมีเอกสารรับรองผลิตภณัฑ์ (Certificate of  Acceptance : COA) จากผู้ผลิตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือรอการจดัส่ง

ให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 

2. คลงัสินค้าเช่า ตัง้อยู่เลขท่ี 613/13 ถนน สงขลา-จะนะ หมู่ท่ี 2 ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวดัสงขลา เป็น

อาคารคลงัสินค้า 1 หลงัพืน้ท่ีประมาณ 300 ตารางเมตร ซึง่บริษัทเช่าคลงัสินค้าดงักล่าวกบับุคคลภายนอก อายุสญัญา

เช่า 3 ปี เร่ิมตัง้แต่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีเก็บสินค้าสารเคมี สําหรับกลุ่มลกูค้า

สํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในอา่วไทย 

บริษัทจะจดัส่งสินค้าจากคลงัสินค้าให้แก่ลกูค้าโดยใช้รถบรรทุกขนาดต่างๆ ท่ีบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่ง

จากภายนอกซึ่งผ่านการขึน้ทะเบียนกับบริษัทเพ่ือรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมโรงงาน บริษัทมีการ

ควบคมุเร่ืองความปลอดภยัของคลงัสินค้า โดยการจดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัดแูลคลงัสินค้าตลอด 24 ชัว่โมง  

สําหรับสารเคมีท่ีจัดเป็นวตัถุอนัตรายจะมีการจัดเก็บตามกฎหมาย โดยแยกตามประเภทของสารเคมี และจัดให้มีผู้

ควบคมุสินค้าอนัตรายในคลงัสินค้า โดยบริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก หรือบุคคลรวมทัง้พนกังานท่ีไม่มีหน้าท่ีใน

คลงัสินค้า เข้าไปในพืน้ท่ีคลงัสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  นอกจากนีบ้ริษัทได้ทําประกนัภยัตวัสินค้าท่ีเก็บในคลงัสินค้า

เพ่ือคุ้มครองอบุติัเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ในระหว่างการเก็บสินค้าหรือการปฏิบติังาน รวมทัง้ได้ทําประกนัภยัสินค้าในระหว่าง

การขนสง่สินค้าให้แก่ลกูค้าด้วย 

 

กระบวนการรับสินค้าเข้าเกบ็ในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 

 กระบวนการข้ันตอนการรับสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า 

1. เม่ือได้รับคําสัง่จากแผนกจดัซือ้ พนกังานประจําคลงัสินค้าจะจดัเตรียมสถานท่ี และจดัเตรียมทําใบตรวจรับสินค้า 

2. เม่ือมีการส่งของมาท่ีคลังสินค้า พนักงานประจําคลงัสินค้าจะตรวจรับสินค้าตามรายละเอียดท่ีได้รับแจ้งจาก

แผนกจดัซือ้ โดยต้องตรวจสอบข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
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• รายละเอียดของสินค้ารับเข้าคลงัสินค้า โดยตรวจสอบจากป้ายติดถงับรรจสุินค้า  

• จํานวนสินค้ารับเข้าคลงัสินค้า โดยนบัตามจํานวนถงับรรจสุินค้า  

3. พนกังานประจําคลงัสินค้ากรอกจํานวนสินค้าท่ีได้รับ และสินค้าชํารุด (กรณีท่ีมีสินค้าชํารุด) ในใบตรวจรับสินค้า 

และบนัทกึสตอ็กสินค้า พร้อมทัง้สง่รายละเอียดให้แก่แผนกอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แผนกจดัซือ้ และแผนกบญัชี  

4. ในกรณีท่ีตรวจรับไมต่รงตามการสัง่ซือ้หรือมีสินค้าชํารุด เสียหาย ทางคลงัสินค้าจะแจ้งข้อมลูมาท่ีแผนกจดัซือ้ 

เพ่ือให้ตรวจสอบ และดําเนินการแจ้งผู้ผลิต และ/หรือบริษัทท่ีรับประกนัภยัสินค้าตอ่ไป 

 กระบวนการและข้ันตอนการเบกิสินค้าเพ่ือจัดส่งให้แก่ลูกค้า 

1. เม่ือมีใบคําสัง่ซือ้ (Purchase Order : PO) จากลกูค้า พนกังานประสานงานการบริการ จะจดัทําใบขอเบิกสินค้า

ลว่งหน้า 3 วนั เพ่ือให้ผู้จดัการฝ่ายบริหารและบริการลกูค้าลงนามอนมุติั 

2. พนักงานประสานงานการบริการจัดส่งใบขอเบิกสินค้า เอกสารการเงิน และเอกสารอ่ืนๆ ให้พนักงานประจํา

คลงัสินค้าเพ่ือทําการเบิกสินค้าออกจากคลงั 

3. พนกังานประสานงานบริการมีหน้าท่ีแจ้งรถขนส่ง โดยทางโทรศพัท์ให้เข้าไปรับสินค้าท่ีคลงัสินค้าตามวนั เวลา ท่ี

กําหนดและบนัทกึไว้ในใบรายงานการขนสง่สินค้า 

4. พนกังานประจําคลงัสินค้า จดัสินค้าให้ถกูต้องครบถ้วนตามใบขอเบิกสินค้าโดยนํามาจดัเตรียมล่วงหน้าท่ีบริเวณ

เตรียมสินค้ารอการจดัสง่ 

5. พนกังานรักษาความปลอดภยัมีหน้าท่ีจดบนัทึกหมายเลขทะเบียนรถและช่ือคนขบัรถท่ีจะนําสินค้าออกจากคลงั

โดยการจดบนัทกึในสมดุบนัทกึประจําวนั เพ่ือให้ผู้จดัการฝ่ายบริหารและบริการลกูค้าสามารถตรวจสอบได้ 

6. พนักงานประจําคลงัสินค้านําสําเนาเอกสารทางการเงิน ประกอบด้วยต้นฉบับใบวางบิล สําเนาใบกํากับภาษี 

กลบัคืนจากลกูค้าและนําส่งให้พนกังานประสานงานการบริการ เพ่ือนําส่งพนกังานบญัชี เพ่ือติดตามการชําระ

เงินตามระเบียบปฏิบติัทางบญัชีตอ่ไป 

 

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จาํหน่าย  

บริษัทให้ความสําคญักับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าท่ีจัดจําหน่าย เพ่ือให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกําหนดท่ี

ลกูค้าได้ตกลงไว้กับบริษัท โดยสารเคมีท่ีบริษัทสัง่ซือ้จากผู้ผลิตจะถูกบรรจุในถังปิด (Closed Drum) และมีเอกสาร

รับรองผลิตภัณฑ์ หรือ COA จากผู้ผลิตก่อนถูกขนส่งมายังบริษัท ซึ่งบริษัทจะจําหน่ายสารเคมีท่ีบรรจุในถังปิดท่ีมี

เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ดงักล่าวให้แก่ลกูค้าโดยไม่มีการเปิดถังก่อน เพ่ือให้มัน่ใจว่าลกูค้าจะได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพ

และมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตทกุประการ และในกรณีของสารเคมีท่ีถูกขนส่งมาเป็น Bulk โดยไม่ได้บรรจุในถงัปิด เช่น 

เมธานอล เป็นต้น เม่ือสินค้าเข้าเทียบท่าเรือแล้วจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพจากบริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

(Surveyor) ท่ีบริษัทได้วา่จ้างอีกครัง้ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบคณุภาพของสินค้าท่ีอยู่ในเรือ (ก่อนขนถ่ายสินค้าออกจาก

เรือ) รวมทัง้ตรวจสอบคณุภาพหลงัจากสินค้าได้ขนถ่ายเข้าแท็งค์เก็บสินค้าแล้ว    

นอกจากนี ้บริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท เอสจีเอส 

(ประเทศไทย) จํากดั สําหรับการนําเข้าและการจดัจําหน่ายสารเคมี สารดดูซบั สารเร่งปฏิกิริยา เคร่ืองกรองและอปุกรณ์

ในธุรกิจนํา้มนั พลงังาน ปิโตรเคมี และสาธารณปูโภค 
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ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าของบริษัทเป็นผู้ผลิตในอตุสาหกรรมตา่งๆ ท่ีต้องการสารเคมีและอปุกรณ์ไปใช้ในกระบวนการผลิต กลุ่ม

ลกูค้าหลกัของบริษัทสว่นใหญ่เป็นผู้ผลิตในอตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศ ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่นํา้มนั 

และปิโตรเคมี เป็นต้น โดยสินค้าและบริการท่ีบริษัทจําหน่ายสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายชนิด ขึน้อยู่กบัความ

ต้องการนําไปใช้ของลกูค้า โดยสามารถแบ่งกลุม่ลกูค้าเป้าหมายตามลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 4 กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย 

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกจิพลังงานและ

ปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 

 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสํารวจและผลิตก๊าซ

ธรรมชาติ โรงกลัน่นํา้มนัและอตุสาหกรรม 

ปิโตรเคมีต้นนํา้ (Offshore Refinery and 

Upstream Petrochemicals) 

หน่วยงานหรือขดุเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ และผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมทัง้ในทะเลและบนบก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรง

กลัน่นํา้มนั ปิโตรเคมี โรงงานผลิตเอทิลีน โรงงานผลิตสารอะ

โรเมติกส์ และผู้ รับเหมางานก่อสร้างโรงกลั่นนํา้มัน และ

โรงงานปิโตรเคมีตา่งๆ 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสารเคมีเหลว โรงไฟฟ้า 

และสาธารณปูโภค (Liquid Chemicals, 

Power & Utilities) 

โรงกลั่น นํ า้มัน  ปิ โตร เคมี  โรงงานผลิต เม็ดพลาสติก 

โรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์ โรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ 

โรงไฟฟ้า และโรงผลิตนํา้ประปา 

2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)   

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์และ

ตวัทําละลาย (Chemicals & Solvent 

Products) 

 

โรงงานผลิตเคมีภณัฑ์ขัน้กลางท่ีผลิตสารเคมีสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ เช่น โรงงานผลิตแชมพูสระผม 

นํา้ยาปรับผ้านุ่ม นํา้ยาทําความสะอาด อุตสาหกรรมสี 

ซีเมนต์ หมกึพิมพ์ เป็นต้น  

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมนํา้มนัหลอ่ลื่น

และสารเติมแตง่ (Base oil and Additives) 

โรงผสมนํา้มนัหลอ่ลื่น และโรงงานผลิตไบโอดีเซล 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมการจดัการของ

เสียตา่งๆ ของโรงงาน (Emission & Waste 

management) 

โรงงานอตุสาหกรรมทกุประเภท 

3. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้าประเภท Crude 

Glycerin และการขายสินค้าอ่ืนๆ 

โรงงานผลิต Glycerin บริสทุธ์ิ ในตา่งประเทศ 

4. การให้บริการ ให้คําปรึกษา ประสานงาน ของ

บริษัทตา่งๆ สําหรับงานออกแบบกระบวนการผลิต 

กลุ่มโรงกลั่นนํา้มัน ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน พลังงาน

ทางเลือก 

บริษัทมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับลกูค้ามาโดยตลอด โดยมีการแสวงหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนองความ

ต้องการแก่ลกูค้า ซึง่นอกเหนือจากการขายสินค้าและอปุกรณ์ประเภทต่างๆแล้ว บริษัทยังให้คําปรึกษาท่ีเก่ียวข้องและ

ให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้า และให้ความสําคญักบัการส่งมอบสินค้าให้แก่ลกูค้าตรงตามกําหนด ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ี

จะปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ
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บริษัทอย่างสม่ําเสมอเพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน อีกทัง้ยังให้คําแนะนําและวางแผนร่วมกับลูกค้าเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการให้บริการ ตลอดจนมีการปฏิบติัตามเง่ือนไข กฎเกณฑ์ ข้อกําหนดของลกูค้าอย่างครบถ้วน ทําให้

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าด้วยดีมาโดยตลอด 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการจัดจําหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

อตุสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจมาเป็น

เวลากวา่ 17 ปี บริษัทได้มีการพฒันาและเพ่ิมประเภทของสินค้าท่ีจดัจําหน่ายเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้และ

หลากหลายของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ามาโดยตลอด ดงันัน้บริษัทจึงได้

วางกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว โดยกลยุทธ์การแข่งขันทาง

การตลาดของบริษัท เป็นดงันี ้

 จําหน่ายสินค้าท่ีมีคณุภาพ โดยการจดัหาสินค้าให้ตรงตามท่ีลกูค้ากําหนดทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพโดยเน้น

การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานจากผู้ผลิตชัน้นําท่ีมีช่ือเสียงของโลก และมีเอกสารรับรอง

ผลิตภณัฑ์ (COA) จากแหล่งผู้ผลิตสินค้า รวมทัง้มีการตรวจสอบและควบคมุคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและข้อกําหนดของลกูค้าด้วยทีมงานของบริษัทและผู้ตรวจสอบคณุภาพจากภายนอก (Surveyor) 

เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีตรงตามมาตรฐานท่ีได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทําให้บริษัทสามารถรับประกนัในคุณภาพ

และมาตรฐานของสินค้าท่ีจดัจําหน่ายได้ 

 สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าทัง้ในด้านคณุภาพของสินค้าและการให้บริการ โดยบริษัทมีการศกึษาแนวโน้ม

ตลาดของผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือค้นหาและคดัเลือกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้าใน

แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม อีกทัง้มีการติดต่อ สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี และดูแลลกูค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสามารถ

เสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงกบัความต้องการและกําหนดเวลาของลูกค้า รวมทัง้มีกระบวนการดแูลลกูค้าหลงัการ

ขาย เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาและดําเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซํา้ อนัจะสร้างความพึงพอใจอย่าง

ยัง่ยืนให้แก่ลกูค้าในระยะยาวได้ 

 ให้ความสําคญักับการส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วนและทนัตามกําหนดเวลาของลูกค้า รวมทัง้เน้นในเร่ืองความ

ปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ ชํานาญการด้านการขนส่งท่ีได้มาตรฐาน เป็น

ผู้ ดําเนินการจดัส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและยงัเป็นการลดความเสี่ยง

จากปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดขึน้จากการขนส่งสินค้า เช่น ความเสียหายจากอบุัติเหตุ รวมทัง้ลดต้นทุนในการ

จดัหารถบรรทุกให้เพียงพอรองรับกบัปริมาณการขนส่ง และลดภาระในการดแูลและบริหารบุคลากรด้านการ

ขนสง่ 

 กําหนดราคาขายให้มีความเหมาะสม และยืดหยุ่นตามภาวะราคาตลาดของสินค้าในแต่ละประเภท เน่ืองจาก

สินค้าเคมีภณัฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมาจากกระบวนการกลัน่นํา้มนัดิบ และการผลิต ปิโตรเคมี

ตา่งๆ ซึง่กลไกราคาของผลิตภณัฑ์จะถูกกําหนดและผนัแปรไปตามภาวะราคานํา้มนัและปิโตรเคมี ดงันัน้การ

กําหนดราคาขายสินค้าจะต้องมีความยืดหยุ่น เหมาะสม และสามารถแข่งขนัในตลาดได้  ขณะเดียวกนัก็ต้อง

รักษาอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีเพียงพอรองรับตอ่คา่ใช้จ่ายในการขาย บริหารและการดําเนินงานตา่งๆได้  บริษัทได้มี
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การติดตามราคาสินค้าท่ีเก่ียวข้องในตลาดโลกอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือท่ีจะกําหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสม

และสอดคล้องกับภาวะตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีก้ารกําหนดราคาขายหรืออัตรากําไรขัน้ต้นจะ

พิจารณาจากคณุสมบติัและความสามารถในการแข่งขนัของสินค้าในแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ 

 เน้นการขายตรงไปยงัลกูค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมหลกัในปริมาณการขายจํานวนมากและต่อเน่ือง โดยทีมงาน

การขายของบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทําหน้าท่ีติดต่อและให้ข้อมูล

รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ได้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า รวมทัง้ให้คําปรึกษาและดแูลหลงัการขายได้

เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจ และเพ่ิมยอดขายให้กับบริษัท รวมทัง้สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ

บริษัทถงึความเป็นผู้ มีประสบการณ์ความชํานาญในธุรกิจเป็นอย่างดี 

นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาขายสินค้าจากราคาต้นทุนสินค้าบวกอตัรากําไร (Cost plus pricing) โดยราคาขาย

จะมีความยืดหยุ่นตามราคาตลาดของสินค้าแตล่ะประเภท สินค้าเคมีภณัฑ์ท่ีบริษัทจดัจําหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมา

จากกระบวนการกลัน่นํา้มนัดิบ และการผลิตปิโตรเคมีต่างๆ ซึง่กลไกราคาของผลิตภณัฑ์หรือต้นทุนสินค้าของบริษัทจะ

ถกูกําหนดและผนัแปรไปตามภาวะราคานํา้มนัและปิโตรเคมี ดงันัน้การกําหนดราคาขายสินค้าของบริษัทจะต้องมีความ

ยืดหยุ่นและเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปริมาณและมูลค่าการสั่งซือ้ รวมทัง้ต้อง

สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัในตลาดได้ และในขณะเดียวกนัก็ต้องรักษาอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีเพียงพอรองรับตอ่คา่ใช้จ่ายใน

การขาย บริหารและการดําเนินงานตา่งๆได้   

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทจําหน่ายสินค้าในประเทศเกือบทัง้หมด โดยทีมงานขายของบริษัทประจําทัง้ท่ีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ 

และท่ีสํานักงานสาขาในจังหวดัระยอง ทีมงานขายจะแบ่งความรับผิดชอบดูแลการขายแยกเป็นแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

โดยจะทําหน้าท่ีติดต่อ ดแูลความต้องการ และนําเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง รวมทัง้ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต

หรือคูค้่าอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้ทราบถงึปริมาณความต้องการลว่งหน้าของลกูค้า และทราบถึงรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ 

แนวโน้มของปริมาณและราคาสินค้าในตลาดของผู้ผลิต เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการขายและการกําหนดราคาสินค้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สินค้าท่ีบริษัทจดัจําหน่ายสว่นใหญ่ได้รับคําสัง่ซือ้ลว่งหน้ามาจากลกูค้า โดยมีระยะเวลาเพ่ือเตรียมการในการจดัซือ้

และจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามกําหนดเวลาท่ีได้ตกลงกัน ซึง่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะกําหนดความต้องการ มาตรฐานของสินค้า 

แหล่งท่ีมาหรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่บริษัททราบ เพ่ือให้บริษัทเสนอสินค้าได้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า รวมทัง้เสนอ

ราคา และเง่ือนไขการขายตา่งๆในลกัษณะของการประมลู โดยสินค้าท่ีจดัจําหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีมาจากผู้ผลิตท่ี

ลกูค้าให้ความไว้วางใจ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้า จึงมีความจําเป็นท่ีลูกค้าต้องใช้

อย่างตอ่เน่ือง 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

สินค้าท่ีบริษัทจําหน่ายส่วนใหญ่สัง่ซือ้จากผู้ผลิตหลายรายในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าเคมีภณัฑ์

และอุปกรณ์ชัน้นําท่ีเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมกลัน่นํา้มนั และปิโตรเคมีระดบัโลก โดยบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการจัด

จําหน่ายและเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า  และมีขัน้ตอนการ
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แสวงหาและคดัเลือกสินค้าท่ีมีคณุภาพ มาตรฐาน มีใบรับรองผลิตภณัฑ์ แหลง่ท่ีมาและรายละเอียดของผลิตภณัฑ์อย่าง

ชดัเจน เช่น ประเภทสารเคมี สว่นผสมของสารเคมี การแก้ไข และป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี เป็นต้น โดยบริษัทคู่ค้าท่ี

เป็นผู้ จําหน่ายสินค้าให้กบับริษัทจะต้องได้รับการขึน้ทะเบียนกบับริษัท ซึง่บริษัทมีการประเมินผล และทบทวนรายช่ือคู่

ค้าดังกล่าวเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพและสร้างความมัน่ใจต่อผลิตภัณฑ์ท่ีจัด

จําหน่าย 

ในการสัง่ซือ้สินค้าเพ่ือมาจําหน่ายตอ่ให้แก่ลกูค้านัน้ บริษัทมีการวางแผนการสัง่ซือ้ล่วงหน้าในปริมาณท่ีเหมาะสม 

โดยพิจารณาจากแนวโน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมทัง้ปริมาณสินค้าคงคลงั เพ่ือจะได้

จดัเตรียมสินค้าให้เพียงพอตอ่การจําหน่าย ลดความสญูเสียจากการเสียโอกาสเน่ืองจากขาดแคลนสินค้าคงคลงั หรือไม่

สามารถจดัหาสินค้าได้ทนัและเพียงพอกบัความต้องการของลกูค้า ในขณะเดียวกนัก็ต้องควบคมุปริมาณสินค้าคงคลงั

ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และไมใ่ห้มีสินค้าค้างในคลงันานเกินไปจนเป็นภาระแก่บริษัท 

บริษัทเป็นผู้ จําหน่ายและเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าในแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้า ดงันี ้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จาํหน่ายสินค้า 

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกจิพลังงานและปิโตรเลียม 

(Energy and Petroleum) 

 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสํารวจและผลิตก๊าซ

ธรรมชาติ โรงกลัน่นํา้มนัและอตุสาหกรรมปิโตร

เคมีต้นนํา้ (Offshore Refinery and Upstream 

Petrochemicals) 

 UOP LLC 

PALL Corporation  Filtration and Separations 

(Thailand) Ltd. 

 INEOS Oxide 

 Nikki Universal Co., Ltd.  

 CECA S.A. 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสารเคมีเหลว โรงไฟฟ้า 

และสาธารณปูโภค (Liquid Chemicals, Power 

& Utilities) 

 UOP LLC 

 Nippon Ketjen Co.,Ltd. 

 Albemarle Asia Pacific 

 Dorf Ketal Chemicals 

 PALL Corporation Filtration anSeparations 

 Brüel & Kjær Vibro A/S 

 Munters 

2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)   

 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และตัว

ทําละลาย (Chemicals & Solvent Products) 

 

 บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากดั 

 INEOS Oxide 

 บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จํากดั  

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมนํา้มนัหลอ่ลื่นและ

สารเติมแตง่ (Base oil and Additives) 

 Neste Oil (Suisse) S.A. 

 Daelim Corporation 

 Clariant Chemical 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จาํหน่ายสินค้า 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมการจดัการของเสีย

ตา่งๆ ของโรงงาน (Emission & Waste 

management) 

Donau Carbon 

Nikkei Universal 

3. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้าประเภท Crude 

Glycerin และการขายสินค้าอ่ืนๆ 

บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จํากดั  

4. การให้บริการ ให้คําปรึกษา ประสานงาน ของบริษัท

ตา่งๆ สําหรับงานออกแบบกระบวนการผลิต 

UOP LLC 

Vogelbusch GmbH 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลกั ท่ีบริษัทให้ความสนใจอย่างมาก และมีนโยบายชดัเจนในการทําธุรกิจท่ีไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ทัง้นีส้ารเคมีท่ีบริษัทจําหน่ายได้มีการควบคมุคณุภาพตลอดทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การผลิตภาชนะ

ในการบรรจ ุและการร่ัวไหลระหวา่งการขนสง่ โดยบริษัทได้ดําเนินการตามมาตรฐาน ISO9001-2008 อย่างจริงจงั และมี

การกําหนดแผนฉกุเฉิน และผู้ รับผิดชอบแผนฉกุเฉินเพ่ือเป็นมาตรการรองรับหากเกิดเหตกุารณ์สดุวิสยัขึน้  

บริษัทได้มองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2554 จึงได้จดัตัง้หน่วยงานขาย (Industrial #3) มา

ดแูลสินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมทัง้ทางอากาศ และทางนํา้สําหรับโรงงานอตุสาหกรรมทกุประเภท  

 

การแข่งขัน 

ธุรกิจการนําเข้า จําหน่าย สารเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมตา่งๆ มีผู้ประกอบการเป็นจํานวนมาก เน่ืองจาก

สารเคมีท่ีใช้อตุสาหกรรมต่างๆมีมากมายหลายประเภท โดยผู้ประกอบการแต่ละรายอาจมีความเช่ียวชาญ ชํานาญใน

การจําหน่ายสารเคมี และอปุกรณ์ในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรมแตกตา่งกนั สําหรับบริษัทมีความเช่ียวชาญ ชํานาญในการ

จําหน่ายสารเคมี และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่อตุสาหกรรมโรงกลัน่นํา้มนั โรงแยกก๊าซ และปิโตรเคมี โดยการแข่งขนั

ในกลุ่มผู้ประกอบการท่ีจําหน่ายสารเคมี และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มอตุสาหกรรมโรงกลัน่นํา้มนั โรงแยกก๊าซ และ 

ปิโตรเคมีนัน้ ถือว่ามีการแข่งขันไม่รุนแรงมากนัก เม่ือเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เน่ืองจากผู้ประกอบการต้องมี

ความรู้ความชํานาญเฉพาะทาง รวมทัง้ประสบการณ์ของทีมงานขาย ท่ีต้องสามารถแนะนํา เสนอแนะ รวมทัง้ให้

คําปรึกษา และการบริการหลังการขายท่ีดีแก่ลูกค้าได้ ประกอบกับการเข้าสู่ธุรกิจของคู่แข่งรายใหม่อาจทําได้ยาก 

เน่ืองจากผู้ประกอบการต้องอาศยัความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ามาเป็นระยะเวลานาน และใช้เงินลงทุนสงูเม่ือเทียบกบัการ

จําหน่ายสารเคมี และอปุกรณ์ให้แก่อตุสาหกรรมทัว่ไป  

การท่ีจะระบุส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเม่ือเทียบกับกลุม่อุตสาหกรรมทําได้ยาก เน่ืองจากมีผู้ประกอบการ

จําหน่ายสารเคมี และอปุกรณ์เพ่ือใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ มีจํานวนมาก โดยมีการจําหน่ายสินค้าเคมีภณัฑ์และ

อปุกรณ์ท่ีหลากหลายกนัไป ทําให้ไมส่ามารถเปรียบเทียบผู้ อ่ืนประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจเหมือนกบับริษัทได้ แต่อย่างไร

ก็ดีบริษัทมีความพร้อมในการแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืน โดยบริษัทมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ ความชํานาญเฉพาะ

ด้าน ในการจําหน่ายสินค้าเคมีภณัฑ์และอปุกรณ์ สําหรับอตุสาหกรรมพืน้ฐานขนาดใหญ่ตา่งๆ บริษัทจดัหน่ายสินค้าท่ีมี

คณุภาพ และมีมาตรฐานระดบัชัน้นําของโลก พร้อมกบัมีบริการหลงัการขายแก่ลกูค้า ประกอบกบับริษัทมีความสมัพนัธ์

ท่ีดีกบัลกูค้าเร่ือยมา ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าตลอดท่ีผ่านมา 
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กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการจัดจําหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

อตุสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจมาเป็น

เวลากวา่ 20 ปี บริษัทได้มีการพฒันาและเพ่ิมประเภทของสินค้าท่ีจดัจําหน่ายเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้และ

หลากหลายของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ามาโดยตลอด ดงันัน้บริษัทจึงได้

วางกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว โดยกลยุทธ์การแข่งขันทาง

การตลาดของบริษัท เป็นดงันี ้

1. จําหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพ โดยการจดัหาสินค้าให้ตรงตามท่ีลกูค้ากําหนดทัง้ด้านปริมาณและคุณภาพโดยเน้นการ

จําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานจากผู้ผลิตชัน้นําท่ีมีช่ือเสียงของโลก และมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ 

(COA) จากแหล่งผู้ ผลิตสินค้า รวมทัง้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

ข้อกําหนดของลกูค้าด้วยทีมงานของบริษัทและผู้ตรวจสอบคณุภาพจากภายนอก (Surveyor) เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีตรง

ตามมาตรฐานท่ีได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทําให้บริษัทสามารถรับประกนัในคณุภาพและมาตรฐานของสินค้าท่ีจดั

จําหน่ายได้ 

2. สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าทัง้ในด้านคณุภาพของสินค้าและการให้บริการ โดยบริษัทมีการศกึษาแนวโน้มตลาด

ของผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือค้นหาและคดัเลือกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้าในแต่ละกลุ่ม

อตุสาหกรรม อีกทัง้มีการติดต่อ สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี และดแูลลกูค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสามารถเสนอผลิตภณัฑ์ได้

ตรงกับความต้องการและกําหนดเวลาของลูกค้า รวมทัง้มีกระบวนการดูแลลูกค้าหลงัการขาย เพ่ือจะได้ทราบถึง

ปัญหาและดําเนินการแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดซํา้ อนัจะสร้างความ พงึพอใจอย่างยัง่ยืนให้แก่ลกูค้าในระยะยาวได้ 

3. ให้ความสําคญักบัการสง่มอบสินค้าได้ครบถ้วนและทนัตามกําหนดเวลาของลกูค้า รวมทัง้เน้นในเร่ืองความปลอดภยั

ในการจดัสง่สินค้า โดยบริษัทได้วา่จ้างบริษัทผู้ ชํานาญการด้านการขนส่งท่ีได้มาตรฐานเป็นผู้ ดําเนินการจดัส่งสินค้า

ให้แก่ลกูค้า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและยงัเป็นการลดความเสี่ยงจากปัญหาตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้จาก

การขนสง่สินค้า เช่น ความเสียหายจากอบุติัเหต ุรวมทัง้ลดต้นทนุในการจดัหารถบรรทกุให้เพียงพอรองรับกบัปริมาณ

การขนสง่ และลดภาระในการดแูลและบริหารบคุลากรด้านการขนสง่ 

4. กําหนดราคาขายให้มีความเหมาะสม และยืดหยุ่นตามภาวะราคาตลาดของสินค้าในแต่ละประเภท เน่ืองจากสินค้า

เคมีภณัฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมาจากกระบวนการกลัน่นํา้มนัดิบ และการผลิต ปิโตรเคมีต่างๆ ซึง่กลไก

ราคาของผลิตภัณฑ์จะถูกกําหนดและผันแปรไปตามภาวะราคานํา้มนัและปิโตรเคมี ดังนัน้การกําหนดราคาขาย

สินค้าจะต้องมีความยืดหยุ่น เหมาะสม และสามารถแข่งขนัในตลาดได้  ขณะเดียวกนัก็ต้องรักษาอตัรากําไรขัน้ต้นท่ี

เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและการดําเนินงานต่างๆได้  บริษัทได้มีการติดตามราคาสินค้าท่ี

เก่ียวข้องในตลาดโลกอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือท่ีจะกําหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีก้ารกําหนดราคาขายหรืออตัรากําไรขัน้ต้นจะพิจารณาจากคณุสมบติัและความสามารถใน

การแข่งขนัของสินค้าในแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ 

5. เน้นการขายตรงไปยงัลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมหลกัในปริมาณการขายจํานวนมากและต่อเน่ือง โดยทีมงานการขาย

ของบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ ซึ่งจะทําหน้าท่ีติดต่อและให้ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ์ได้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า รวมทัง้ให้คําปรึกษาและดแูลหลงัการขายได้เป็นอย่างดี ซึง่จะช่วยสร้าง
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ความพึงพอใจ และเพ่ิมยอดขายให้กับบริษัท รวมทัง้สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบับริษัทถึงความเป็นผู้ มีประสบการณ์

ความชํานาญในธุรกิจเป็นอย่างดี 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

แนวโน้มการแข่งขนัของธุรกิจการนําเข้า จําหน่าย สารเคมี และอปุกรณ์ ในอุตสาหกรรมพืน้ฐานขนาดใหญ่ อาทิ 

อตุสาหกรรมโรงกลัน่นํา้มนั อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น ยงัไม่รุนแรงมากนกั ซึง่สารเคมีท่ีใช้

เป็นส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆต้องเป็นสินค้าท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพดี ผู้ ประกอบการต้องมีความรู้ ความ

ชํานาญเฉพาะทาง ประกอบกับต้องมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้า และยังต้องใช้เงินลงทุนสูงมากกว่าเม่ือเทียบกับการ

จําหน่ายสินค้าเคมีในอตุสาหกรรมทัว่ไป โดยผู้ประกอบการมีแนวโน้มในการแข่งขนัเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าท่ี

จําหน่ายเพ่ิมขึน้ โดยเพ่ิมบริการให้คําปรึกษา และแนะนํา ประกอบกบัสรรหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีสามารถช่วยเพ่ิมมลูค่า 

และลดต้นทนุให้กบัลกูค้า เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เพ่ิมขึน้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ประกอบการจะยังเผชิญอุปสรรคจากปัญหาเชิงนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้าง

โรงงานใหม ่ท่ีต้องมีการศกึษาผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามยั ซึง่ใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน ซึง่จะเป็น

ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่บริษัท และคูแ่ข่งท่ีเป็นผู้ประกอบการนําเข้า จําหน่าย สารเคมี และอปุกรณ์ ในกลุม่ธุรกิจโรงกลัน่

นํา้มนั และอตุสาหกรรมพืน้ฐานตา่งๆ  

 

2.2  การลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

 2.2.1 การผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) 

การผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงู (CBG) เป็นหนึ่งในโครงการด้านธุรกิจพลงังานทดแทน ท่ีช่วยสนบัสนุนการใช้

พลงังานทดแทนตามแนวนโยบายหลกัของกระทรวงพลงังาน โดยโครงการตัง้อยู่ท่ีอําเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม ่ บน

ท่ีดินเช่าภายในบริเวณฟาร์มสกุรของบริษัท มงคล แอนด์ ซนัส์ฟาร์ม จํากดั (ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท) เนือ้ท่ี 

11 ไร่ 1 งาน ผลิตก๊าซ CBG จากของเสียท่ีได้จากฟาร์มสกุรดงักล่าว เพ่ือนํามาใช้เป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้

ก๊าซ NGV  

โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถผลิตก๊าซ CBG ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่า NGV สําหรับยานยนต์ตาม

ประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน โดยออกแบบให้มีกําลงัการผลิตประมาณ 6 ตนัตอ่วนั หรือประมาณ 2,160 ตนัตอ่ปี  

บริษัทจําหน่ายก๊าซ CBG ท่ีบริษัทผลิตได้ทัง้หมดให้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพ่ือนําไปจําหน่ายใน

ป๊ัมนํา้มนัของ ปตท. ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัโรงงานของบริษัท โดยบริษัทมีสญัญาในการผลิต CBG เพ่ือส่งมอบและ

จําหน่ายให้กบั ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี   

นอกจากนี ้โครงการยงัได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการเป็นเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ และ

หลงัจากนัน้จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ

เป็นเวลาอีก 5 ปี นับจากวนัท่ีพ้นกําหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ดงักล่าว ทัง้นี ้รายได้จากการจําหน่ายก๊าซ CBG  

(โรงงาน อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม)่ เร่ิมรับรู้รายได้ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2556 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

CBG เป็นก๊าซท่ีเกิดจากการนําก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคณุภาพโดยการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) และความชืน้ออกจนมีปริมาณก๊าซมีเทน (CH4) เพ่ิมขึน้ โดยมีคณุสมบติัเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ

สําหรับยานยนต์ ท่ีเรียกวา่ ก๊าซเอน็จีวี (Natural Gas for Vehicles : NGV) หรือก๊าซซีเอน็จี (Compressed Natural Gas 

: CNG) ท่ีมีระบบผลิตไบโอแก๊สแล้วอดัลงถงัท่ีแรงดนัสงู เพ่ือเป็นเชือ้เพลิงสําหรับรถยนต์ ทดแทนการใช้ก๊าซเอ็นจีวี

สําหรับยานยนต์ โดย CBG ท่ีบริษัทผลิตได้มีคุณสมบติัเทียบเท่า NGV สําหรับยานยนต์ตามประกาศของกรมธุรกิจ

พลงังาน  

การผลิต CBG ของบริษัท เป็นหนึ่งในโครงการด้านธุรกิจพลงังานทดแทน ท่ีช่วยสนบัสนุนการใช้พลงังานทดแทน

ตามแนวนโยบายหลกัของกระทรวงพลงังาน สืบเน่ืองมาจากปัญหาต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ ในพืน้ท่ี

ห่างไกลแนวท่อก๊าซธรรมชาติท่ีมีราคาสงู รวมถงึปัญหาการขาดแคลน NGV ในพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคอีสาน เน่ืองจาก

ปัญหาความต้องการใช้ NGV ในพืน้ท่ีดงักลา่วเพ่ิมสงูขึน้ ทําให้กระทรวงพลงังานต้องเร่งดําเนินนโยบายสร้างเสริมความ

มัน่คงด้านพลงังาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลงังานทดแทน และพลงังานสะอาดท่ีใช้

เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ รวมทัง้การศกึษาวิจยัการนําก๊าซชีวภาพมาต่อยอดเพ่ือนําไปผลิตเป็นก๊าซไบโอมีแทนอดัสําหรับ

ยานยนต์ ทดแทน NGV ในภาคคมนาคมขนส่ง โดยบริษัทภายใต้การสนบัสนุนของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนรัุกษ์พลงังาน (พพ) ร่วมกบัศนูย์วิจยัพลงังาน มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ ได้จดัทําโครงการ “พฒันาก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสกุร

เพ่ือการคมนาคม” ขึน้เม่ือปี 2554 เพ่ือติดตัง้ระบบผลิตก๊าซ CBG ท่ี อําเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่ 

 

ที่ตัง้โครงการ 

 
สถานท่ีตัง้โครงการ อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่

โครงการผลิตก๊าซ CBG ของบริษัทโครงการแรก ตัง้อยู่ท่ีอําเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ห่างจากชุมชนประมาณ 2 

กิโลเมตร บนท่ีดินเช่าเนือ้ท่ี 10 ไร่ 5 งาน ในบริเวณฟาร์มสกุรของบริษัท มงคล แอนด์ ซนัฟาร์ม จํากดั (ไม่ใช่บุคคลท่ี
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เก่ียวโยงกนัของบริษัท) ซึง่ได้เร่ิมทําสญัญาเช่าเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 อายุสญัญาเช่า 18 ปี (1 สิงหาคม 2554 - 31 

กรกฎาคม 2572) โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2556 โดยออกแบบให้มี

กําลงัการผลิตประมาณ 6 ตนัตอ่วนั หรือประมาณ 2,160 ตนัต่อปี  ซึง่นอกจากจะสร้างรายได้และกําไรสทุธิให้แก่บริษัท

แล้ว ยังเป็นโครงการท่ีช่วยเพ่ิมทางเลือกให้กบัผู้ ใช้รถยนต์ อีกทัง้เป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยเป็นการ

ผลิตพลงังานทางเลือกเพ่ือทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น นํา้มนัเชือ้เพลิง และก๊าซธรรมชาติ  และเป็นการ

นําของเสียหรือมลูสกุรกลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการช่วยลดมลภาวะและของเสีย อนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ชมุชนท่ีเกิดจากฟาร์มสกุรอย่างครบวงจร 

โครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) เม่ือวนัท่ี 

16 มีนาคม 2553 ได้รับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุ ได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไร

สทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการเป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ และหลงัจากนัน้จะได้รับ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นเวลาอีก 5 ปี นบั

จากวนัท่ีพ้นกําหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ดงักล่าว (รายละเอียดของสิทธิประโยชน์ สรุปไว้ในส่วนท่ี 1 หัวข้อท่ี 4 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 4.2.3 สิทธิประโยชน์จากการได้รับการสง่เสริมการลงทนุ) 

 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ลกูค้าโดยตรงของบริษัท คือ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) (ปตท.) เพียงรายเดียว ทัง้นีส้ืบเน่ืองมาจากโครงการผลิต 

CBG ของบริษัท เป็นโครงการท่ีเกิดจากความร่วมมือของ ปตท. อนัเป็นผลมาจากข้อจํากดัของ ปตท. ในการขยายสถานี

บริการ NGV ท่ีต้องตัง้อยู่บริเวณแนวท่อก๊าซธรรมชาติ และการขนส่ง NGV ไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลมีต้นทุนค่อนข้างสงู โดย

เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 บริษัท และ ปตท. ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลง “โครงการทดลองพัฒนาก๊าซ

ชีวภาพท่ีได้จากมลูสตัว์เพ่ือการคมนาคม จงัหวดัเชียงใหม่” เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงู หรือ CBG สําหรับใช้

เป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้ก๊าซ NGV  และได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายก๊าซชีวภาพอดั เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 

2554  โดย ปตท.จะรับซือ้ก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงูจากบริษัทในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือนําไปจําหน่ายเป็นเชือ้เพลิงใน

รถยนต์ ในพืน้ท่ีห่างไกลแนวท่อสง่ก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการหลกั NGV เป็นระยะเวลา 15 ปี  

 

นโยบายกาํหนดราคา 

การกําหนดราคาขาย CBG เป็นไปตามสตูรราคาท่ีกําหนดร่วมกนั ในสญัญาซือ้ขาย CBG ระหวา่งบริษัทและ ปตท. 

โดยอ้างอิงจากปัจจยัหลกั ได้แก่ ราคานํา้มนัประเภทตา่งๆ อตัราเงินเฟ้อ และคา่ไฟฟ้า เป็นต้น  

 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทจําหน่าย CBG ทัง้หมดท่ีผลิตได้จากโรงงาน CBG ท่ีอําเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่ให้แก่บริษัท ปตท. จํากดั 

(มหาชน) เพียงรายเดียว โดยบริษัทมีสญัญาในการผลิต CBG เพ่ือสง่มอบและจําหน่ายให้กบั ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี 

โดย ปตท. ได้รับซือ้ก๊าซ CBG ท่ีบริษัทผลิตได้ทัง้หมดในราคาตามท่ีกําหนดในสญัญา เพ่ือนําไปจําหน่ายในสถานีบริการ

นํา้มนัเชือ้เพลิงของ ปตท.ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัโรงงานของบริษัท 
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สาระสําคัญของสัญญาซือ้ขายก๊าซชีวภาพอัด  

วนัท่ีทําสญัญา วนัท่ี 5 เมษายน 2554 

คูส่ญัญา 1. บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) หรือ 

“ผู้ขาย” 

2. บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) หรือ “ปตท.” 

ทรัพย์ท่ีขาย ก๊าซชีวภาพอดั (Compress Bio-methane Gas หรือ CBG) ท่ีความดนั 250 บาร์  

อายสุญัญา และ การตอ่อายุ

สญัญา 

15 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี ปตท. เร่ิมรับก๊าซจากผู้ขายเพ่ือจดัสง่ให้แก่สถานีบริการ NGV 

ของ ปตท. ในเชิงพาณิชย์ และสามารถตอ่อายไุด้ครัง้ละไมเ่กิน 5 ปี โดยคงเง่ือนไข

ตามข้อตกลงในสญัญานี ้ 

ปริมาณการซือ้ขายก๊าซ 3,000 กิโลกรัมตอ่วนั ในช่วง 2 ปีแรก และ 6,000 กิโลกรัมตอ่วนั ในช่วงปีท่ี 3-15 นบั

แตว่นัท่ี ปตท. เร่ิมรับซือ้ก๊าซ โดย ปตท. จะจดัหารถขนสง่ CNG/CBG ของ ปตท. มา

รับก๊าซจากผู้ขาย 

ในกรณีท่ีส่งมอบให้ ปตท. ต่ํากว่าท่ีกําหนด ผู้ขายต้องชดเชยส่วนต่างค่าขนส่งและ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆทัง้หมด (ยกเว้นคา่เนือ้ก๊าซธรรมชาติ) จากการท่ี ปตท. ต้องดําเนินการ

จดัหาก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) จากท่ีอ่ืนมาทดแทนให้กบัสถานีบริการ NGV ในพืน้ท่ี

จงัหวดัเชียงใหม ่

ในกรณีท่ี ปตท. รับซือ้ CBG จากผู้ขายต่ํากว่ากําหนด ปตท. จะต้องชดเชยในสว่น

ของ Fixed Cost ของผู้ขาย 

ราคาซือ้ขายก๊าซ เป็นไปตามท่ีกําหนดในสญัญา 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การผลิต 

โครงการผลิต CBG ของบริษัท เป็นการนําเทคโนโลยีการผลิตก๊าซจากประเทศเยอรมนี และเทคโนโลยีการปรับ

สภาพก๊าซจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้เพ่ือทําให้ก๊าซชีวภาพอดัความดันสูง สามารถนํามาเป็นเชือ้เพลิงในการ

คมนาคมขนสง่ได้  

ระบบการผลิต CBG ของบริษัทได้มีการตอ่เช่ือมท่อนําก๊าซชีวภาพมาจากฟาร์มสกุรของ มงคล แอนด์ ซนัฟาร์ม ซึง่

อยู่ในพืน้ท่ีติดกนั เพ่ือนํามาผลิตเป็น CBG มีกําลงัการผลิตประมาณ 6 ตนัตอ่วนั หรือประมาณ 2,160 ตนัตอ่ปี  
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มลูสกุรท่ีได้จากฟาร์มของมงคล แอนด์ ซนัฟาร์ม จะถกูลําเลียงผ่านท่อซึง่เป็นระบบปิดมาท่ีบ่อพกัหรือถงัปฏิกูล นํา

นํา้เสียจากมลูสกุรมาหมกัร่วมกบัหญ้าเลีย้งช้างเพ่ือทําการย่อยสลาย โดยมีแบคทีเรียเป็นตวัเร่ง ซึง่จะได้ก๊าซมีแทนและ

คาร์บอนไดออกไซด์ รวมเรียกว่า ก๊าซชีวภาพ หลงัจากนัน้ก็จะนําก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้มาปรับสภาพโดยผ่านหน่วยแยก

ก๊าซเพ่ือกําจัดก๊าซท่ีไม่ต้องการ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วนํามาผ่านระบบเพ่ิมความดันก๊าซ (Gas 

Compressor) เพ่ือให้ได้ก๊าซชีวภาพอัดความดนัสูง หรือ CBG แล้วนําเข้าเก็บในถังเก็บก๊าซความดนัสูงก่อนจะส่ง

จําหน่ายให้แก่ ปตท. โดยการสง่ผ่านหวัจ่ายก๊าซเข้าสูร่ถขนสง่ก๊าซของ ปตท.   

วัตถุดบิ   

วตัถุดิบหลกัในการผลิต CBG ของโครงการ มาจากมลูสกุรท่ีได้จากฟาร์มสกุรของมงคล แอนด์ ซนัฟาร์ม โดยท่ีตัง้

โครงการของบริษัทอยู่บนท่ีดินเช่าภายในบริเวณฟาร์มดงักลา่ว ทําให้สะดวกตอ่กระบวนการผลิตและการขนสง่วตัถดิุบ  

ปัจจุบันฟาร์มสกุรของมงคล แอนด์ ซนัฟาร์ม มีกําลงัการผลิตสุกรได้ประมาณปีละ 40,000 ตวั โดยมีสุกรพ่อแม่

พนัธุ์ประมาณ 4,000 ตวั ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณมูลสุกรเพียงพอท่ีจะเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพของ

บริษัท ทัง้นี ้ตามข้อตกลงในการพฒันาโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงูท่ีบริษัทดําเนินการร่วมกบัมงคล แอนด์ 

ซนัฟาร์มนัน้ มงคล แอนด์ ซนัฟาร์ม จะส่งมลูสกุรทัง้หมดจากฟาร์มของมงคล แอนด์ ซนัฟาร์มเพ่ือใช้เป็นวตัถุดิบในการ

ผลิตก๊าซชีวภาพให้แก่บริษัท  
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อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการศกึษาวตัถดิุบทางเลือกอ่ืนสําหรับใช้ในโครงการ ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ หรือเรียกอีกอย่าง

วา่ หญ้าเลีย้งช้าง ซึง่ได้มีการทดสอบแล้วว่า เป็นพืชพลงังานท่ีสามารถนํามาใช้เป็นวตัถุดิบได้ โดยพืชพลงังานดงักล่าว

สามารถปลกูได้ทัว่ไป  

นอกจากนี ้ในกรณีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอ่ืนใดท่ีทําให้มงคล แอนด์ ซนัฟาร์มไมส่ามารถสง่มลูสกุรให้เพียงพอ

ตอ่การผลิตของบริษัท ก็สามารถใช้วตัถดิุบอ่ืนๆทดแทนได้ เช่น มลูไก่ ต้นข้าวโพด และพืชพลงังานตา่งๆ เป็นต้น 

สาระสําคัญของข้อตกลงซือ้ขายมูลสุกร 

วนัท่ีทําสญัญา วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2554 

คูส่ญัญา 1. บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) หรือ “ผู้ซือ้” 

2. บริษัท มงคล แอนด์ ซนัส์ฟาร์ม จํากดั หรือ “ผู้ขาย” 

ระยะเวลามีผลใช้บงัคบัของ

ข้อตกลง 

15 ปี นับตัง้แต่การก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ และทําการผลิตเชิงพาณิชย์ รวมทัง้

ได้รับใบอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  

ปริมาณมลูสกุรท่ีซือ้ขาย มลูสกุรทัง้หมดของฟาร์ม ตลอดอายขุองข้อตกลงนี ้โดยผู้ขายจะนํามลูสกุรไปใช้

ประโยชน์ในการผลิต CBG ณ โรงงานของผู้ซือ้เท่านัน้ 

ราคาซือ้ขายมลูสกุร ราคาตอ่กิโลกรัม ตามท่ีกําหนดในข้อตกลงนี ้

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การผลิต CBG จากโรงงานท่ีอําเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ เป็นการนําของเสียหรือมูลสุกรกลบัมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ เป็นการช่วยลดมลภาวะและของเสีย อนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท่ีเกิดจากฟาร์มสุกรอย่างครบ

วงจร  

นอกจากนี ้การดําเนินโครงการผลิต CBG ของบริษัท ไม่ต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(EIA) เน่ืองจากเป็นโครงการขนาดเลก็ เป็นโครงการอนรัุกษ์พลงังาน ไมทํ่าลายสิ่งแวดล้อม และเป็นโครงการท่ีสง่ผลดีต่อ

ชมุชนและพืน้ท่ีใกล้เคียงเป็นอย่างย่ิง 

 

 2.2.2  โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) 

บริษัทลงทุนก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) ท่ีจงัหวดั

สโุขทยั โดยกระบวนการผลิตใช้ก๊าซเหลือทิง้ซึง่เป็นผลพลอยได้จากการขุดเจาะนํา้มนัของฐานผลิตบูรพา-เอ ของบริษัท 

สยามโมเอโกะ จํากัด (ไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท) ซึง่รับสมัปทานปิโตรเลียมจากกระทรวงพลงังาน ใน

แหลง่บรูพา อําเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั  เพ่ือมาแปรสภาพให้เป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมตา่งๆ ท่ีสามารถนํามาใช้เป็น

เชือ้เพลิงได้ ซึง่ประกอบด้วย 1) ก๊าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas : CNG)  2) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซ

หุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG)  และ 3) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) ใช้เงินลงทุน

ประมาณ 620 ล้านบาท คาดวา่เร่ิมรับรู้รายได้ตัง้แตไ่ตรมาส 1 ปี 2557 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 ใช้กระบวนการผลิตโดยใช้ก๊าซเหลือทิง้ซึง่เป็นผลพลอยได้จากการขุดเจาะนํา้มนัของฐานผลิตบูรพา-เอ ของบริษัท 

สยามโมเอโกะ จํากดั ซึง่ได้รับสมัปทานปิโตรเลียมจากกระทรวงพลงังาน ในแหลง่บรูพา อําเภอกงไกรลาศ จ.สโุขทยั เพ่ือ

มาเป็นสภาพให้เป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมตา่งๆ ท่ีสามารถนํามาใช้เป็นเชือ้เพลิงได้ ซึง่ประกอบด้วย 1) ก๊าซธรรมชาติอดั 

(Compressed Natural Gas : CNG) 2) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหงุต้ม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) และ 3)

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline : NGL) โดยจะมีกําลงัผลิตรวมประมาณ 19,681 ตนัต่อปี ประกอบด้วย CNG 

12,036 ตนัตอ่ปี LPG 6,300 ตนัตอ่ปี และ NGL 1,345 ตนัตอ่ปี ใช้เงินลงทนุ 620 ล้านบาท สามารถรับรู้รายได้ตัง้แตไ่ตร

มาสแรก ปี 2557   การผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจากโรงงานท่ีอําเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั เป็นการผลิตโดยใช้ก๊าซ

เหลือทิง้ท่ีได้จากการขุดเจาะนํา้มนัของฐานผลิตบูรพา-เอ ของบริษัท สยามโมเอโกะ จํากดั กลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

เป็นการช่วยลดมลภาวะและลดการทําลายสภาพแวดล้อม ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนและสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีใกล้เคียง 

 

ที่ตัง้โครงการ   
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การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทจําหน่ายก๊าซ CNG ทัง้หมดท่ีผลิตได้จากโรงงาน PPP ท่ีอําเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั ให้แก่บริษัท ปตท. 

จํากดั (มหาชน) เพียงรายเดียว โดยบริษัทมีสญัญาในการผลิตก๊าซ CNG เพ่ือส่งมอบและจําหน่ายให้กบั ปตท. ในราคา

ตามท่ีกําหนดในสญัญา   สําหรับ LPG ท่ีผลิตได้นัน้ จําหน่ายให้กบัผู้ ค้านํา้มนัตามมาตรา 7  ขณะท่ี NGL จะจําหน่าย

ให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจสารทําละลายภายในประเทศ 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การผลิต 

โครงการ PPP ของบริษัทใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Refrigerant Process หรือ Dew Point Control Unit (DPCU) 

เป็นหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวเพ่ือควบคุมคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติใช้กัน

โดยทัว่ไป และมีความเหมาะสมกบัขนาดของแหลง่ก๊าซท่ีมีขนาดเลก็ โดยมีหลกัการสําคญัของกระบวนการผลิตก๊าซ คือ 

การเพ่ิมความดนัผ่านการกําจัดความชืน้และลดอุณหภูมิของก๊าซธรรมชาติให้ต่ําลง เพ่ือให้ก๊าซบางส่วนกลั่นตวัเป็น

ของเหลว จากนัน้ก๊าซท่ีมีคณุสมบติัเป็นของเหลวจะถกูนําไปแยกลําดบัสว่นท่ีหอกลัน่เพ่ือให้ได้เป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 

คือ CNG, LPG และ NGL  สําหรับก๊าซสว่นท่ีเหลือจะถกูผสมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และนําไปเพ่ิมความดนัอีกครัง้

หนึง่ เพ่ือผลิตเป็น CNG ตอ่ไป 
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วัตถุดบิ 

บริษัทดําเนินการจดัซือ้วตัถดิุบเพ่ือใช้ในโครงการ PPP ดงันี ้

1. ก๊าซจากการผลิตปิโตรเลียม (Associated Gas) เป็นวตัถุดิบหลกัในกระบวนการผลิตของโครงการ ซึง่เป็นผล

พลอยได้จากกระบวนการผลิตนํา้มนัดิบของฐานผลิตบูรพา-เอ โดยบริษัททําสญัญาซือ้ Associated Gas จากบริษัท 

สยามโมเอโกะ จํากดั (SML) และ GS Caltex Corporation  

สาระสําคัญของสัญญาซือ้ขาย Associated Gas 

วนัท่ีทําสญัญา วนัท่ี 25 เมษายน 2555 

คูส่ญัญา 1. บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) หรือ “ผู้ซือ้” 

2. บริษัท สยามโมเอโกะ จํากดั (SML) และ GS Caltex Corporation (GS Caltex):

ซึง่มีสดัสว่นในการลงทนุในสมัปทานร้อยละ 70 และ 30 ตามลําดบั หรือ “ผู้ขาย” 

ระยะเวลามีผลใช้บงัคบัของ

ข้อตกลง 

36 เดือน นบัจากวนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้ของสญัญา สญัญาจะถกูตอ่โดยอตัโนมติัเป็น

ระยะเวลาตอ่เน่ือง 12 เดือนในแตล่ะครัง้ เว้นแตคู่ส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ได้มีการ

แจ้งเจตจํานงในการไมต่อ่สญัญาลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 3 เดือน 

สินค้าท่ีจะซือ้ขาย ก๊าซท่ีได้จากกระบวรการผลิตนํา้มนัดิบจากพืน้ท่ีฐานผลิตบรูพา-เอ ท่ีตัง้อยู่ใน

สมัปทานปิโตรเลียม Block L10/43, L11/43 

ราคาซือ้ขาย เป็นไปตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย 

2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ใช้เป็นส่วนผสมใน Associated Gas ก่อนท่ีจะเข้าสู่หน่วยเพ่ิมความดนัก๊าซ

ธรรมชาติอัด เพ่ือควบคุมค่าความร้อนและทําให้ก๊าซมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกําหนด โดยจะเก็บก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในถงัเก็บสํารองภายในพืน้ท่ีโครงการ ซึง่บริษัททําการซือ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากผู้ จําหน่ายใน

ประเทศ 

3. โพรเพน (Propane 99.9%) เป็นสารเคมีท่ีใช้ในโครงการ โดยจะเติมครัง้เดียวเม่ือเร่ิมต้นการผลิตในโครงการ เพ่ือ

ใช้เป็นสารทําความเย็นเพ่ือลดอณุหภมิูในสว่นตา่งๆ ของอปุกรณ์การผลิตในหน่วยลดอณุหภูมิของโครงการ ซึง่บริษัททํา

การซือ้โพรเพนจากผู้ จําหน่ายในประเทศ 

4. นํา้มนั (Hitemp 500) เป็นสารเคมีท่ีใช้ในโครงการ โดยจะเติมครัง้เดียวเม่ือเร่ิมต้นการผลิตในโครงการ เพ่ือเป็น

สารตวักลางนําความร้อนจากการเผาไหม้ก๊าซเพ่ือนําความร้อนไปใช้ในหน่วยแยกผลิตภณัฑ์ของโครงการ ซึง่บริษัททํา

การซือ้นํา้มนั (Hitemp 500) จากผู้ จําหน่ายในประเทศ 

5. โมเลกุลาซีพ (Molecular Sieve) เป็นสารดดูซบัความชืน้ท่ีใช้ในโครงการ ซึง่เป็นสารท่ีบริษัทมีจําหน่ายในธุรกิจ

อยู่แล้ว โดยจะเติมครัง้เดียวเม่ือเร่ิมต้นการผลิตในโครงการเพ่ือใช้ในหน่วยกําจดัความชืน้ของโครงการ 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจากโรงงานท่ีอําเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั เป็นการผลิตโดยใช้ก๊าซเหลือทิง้ท่ีได้

จากการขุดเจาะนํา้มนัของฐานผลิตบูรพา-เอ ของบริษัท สยามโมเกโกะ จํากดักลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เป็นการช่วย

ลดมลภาวะและของเสีย และป้องกนัการเผาทําลาย Associated Gas ทิง้ไปและการปลอ่ยสว่นท่ีเหลือออกสูบ่รรยากาศ 
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ทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตอ่ชมุชนใกล้เคียงจากเปลวไฟ และสารประกอบโลหะหนกัของผู้ผลิตนํา้มนัดิบ 

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ มีส่วนได้เสียของโครงการ เพ่ือ

ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางสงัคม และจดัทํารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ือเสนอ

ตอ่สํานกังานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ซึง่ได้รับความเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 

 

2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันสําหรับการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก 

ปัจจบุนับริษัทมีการลงทนุในโครงการด้านพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกท่ีเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพอดั

ความดนัสงู CBG เพ่ือใช้ในเป็นเชือ้เพลิงสําหรับรถยนต์ทดแทนการใช้ NGV และโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เพ่ือ

ผลิตก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) รวมถึงการลงทุนในโครงการ

ผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคา และโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

(หญ้าเนเปียร์)   ดังนัน้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว  

รวมถงึผลกระทบจากสถานการณ์พลงังานของประเทศอีกด้วย  

สําหรับสถานการณ์พลงังานของประเทศไทยในปี  2556 (เบือ้งต้น) สรุปได้ ดงันี ้ 

(ที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน) 

การผลิตพลังงาน 

ในปี 2556 มีการผลิตพลังงานปริมาณ 70,538 พันตันเทียบเท่านํา้มันดิบ ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5.3 โดยมีการผลิต

พลงังานเชิงพาณิชย์ในสดัส่วนร้อยละ 76.8 ของการผลิตพลงังานทัง้หมด พลงังานหมุนเวียนและพลงังานอ่ืนๆ พลงังาน

หมนุเวียนดัง้เดิม ร้อยละ 11.2 และ 12.0 ตามลําดบั  

 

การผลิตพลงังาน 

ปริมาณ 

(พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ) 

อตัราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

2554 2555 2556P 2555 2556P 

การผลิตพลงังาน (รวม) 70,890 74,477 70,538 5.1 (5.3) 

• พลงังานเชิงพาณิชย์ 49,085 53,445 54,179 8.9 1.4 

- นํา้มนัดิบ 6,859 7,44 7,363 8.5 (1.1) 

- ลิกไนต์ 5,992 4,754 4,635 (20.7) (2.5) 

- ก๊าซธรรมชาติ 31,310 36,006 36,398 15.0 1.1 

- คอนเดนเสท 4,183 4,500 4,509 7.6 0.2 

- ไฟฟ้าพลงันํา้ และอ่ืนๆ * 741 741 1,274 - 71.9 

• พลงังานหมนุเวียนและพลงังานอ่ืนๆ ** 7,760 9,281 7,907 19.6 (14.8) 

• พลงังานหมนุเวียนดัง้เดิม 14,045 11,751 8,452 (16.3) (28.1) 

 * อ่ืนๆ ประกอบด้วย พลงังานความร้อนใต้พิภพ พลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานลม 

 ** พลงังานหมนุเวียนและพลงังานอ่ืนๆ ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กากอ้อย วสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ 

เชือ้เพลงิชีวภาพ แบลค็ลเิคอ และก๊าซเหลอืใช้จากขบวนการผลติ 
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การผลิตนํา้มันสําเร็จรูป 

ปี 2556 ประเทศไทยมีโรงกลัน่นํา้มนัรวม 8 โรง มีกําลงัการกลัน่รวมทัง้สิน้ 1,094,500 บาร์เรลตอ่วนั  นอกจากนี ้ยงัมีโรง

แยกก๊าซธรรมชาติ 6 โรง มีขนาดรวม 2,660 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และโรงแยกก๊าซพลังเพชร ซึ่งทําการผลิตก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวเป็นหลกัอีก 1 โรง มีขนาด 120 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวนั  โดยพบว่าในปี 2556 มีการผลิตนํา้มนัสําเร็จรูป

ซึง่ประกอบด้วย นํา้มนัดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํา้มนัเบนซิน นํา้มนัเคร่ืองบิน นํา้มนัเตา และนํา้มนัก๊าด เป็นสดัส่วน

ร้อยละ 45.2 15.9 15.1 11.4 11.2 และ 1.2 ตามลําดบั 

 
 

การใช้พลังงาน 

การใช้พลงังานขัน้สดุท้ายของประเทศไทยในปี 2556 มีปริมาณ 75,214 พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ เพ่ิมขึน้จากปี 2555

ร้อยละ 2.6 และคิดเป็นมลูคา่การใช้พลงังานรวม 1,793 พนัล้านบาท โดยมีการใช้พลงังานเชิงพาณิชย์ในสดัส่วนร้อยละ 

81.4 ของการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายทัง้หมด สว่นท่ีเหลือเป็นการใช้พลงังานหมนุเวียนร้อยละ 7.9 และพลงังานหมนุเวียน

ดัง้เดิมร้อยละ 10.7 

การใช้พลงังานขัน้สดุท้าย 

จําแนกตามชนิดพลงังาน 

ปริมาณ 

(พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ) 

อตัราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

2554 2555 2556P 2555 2556 P 

การใช้พลงังานขัน้สดุท้าย (รวม) 70,562 73,316 75,214 3.9 2.6 

• พลงังานเชิงพาณิชย์ 57,424 60,340 61,224 5.1 1.5 

- นํา้มนัสําเร็จรูป 33,078 34,881 35,948 5.5 3.1 

- ไฟฟ้า 12,671 13,783 14,153 8.8 2.7 

- ถ่านหิน/ลิกไนต์ 7,190 6,582 5,784 (8.5) (12.1) 

- ก๊าซธรรมชาติ 4,485 5,094 5,339 13.6 4.8 

• พลงังานหมนุเวียน* 4,556 5,635 5,914 23.7 5.0 

• พลงังานหมนุเวียนดัง้เดิม 8,582 7,341 8,076 (14.5) 10.0 

 * พลงังานหมนุเวียน ประกอบด้วย ฟืน ถ่าน แกลบ กากอ้อย วสัดเุหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ 

นํา้มนัดีเซล 

45% 

ก๊าซปิโตรเลียม

เหลว 

16% 

นํา้มนัเบนซิน 

15% 

นํา้มนัเคร่ืองบิน 

12% 

นํา้มนัเตา 

11% 

นํา้มนัก๊าด 

1% 
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ส่วนการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ พบว่า โดยรวมมีการใช้พลงังานเพ่ิมขึน้เกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ 

ประกอบด้วย การใช้ในสาขาอตุสาหกรรมมากท่ีสดุหรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.8) รองลงมาเป็นการใช้ใน

สาขาขนสง่ สาขาบ้านอยู่อาศยั สาขาธุรกิจการค้า และสาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 35.7 15.2 7.5 และ 5.2 ตามลําดบั 

การใช้พลงังานขัน้สดุท้าย 

จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 

ปริมาณ 

(พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ) 

อตัราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

2554 2555 2556P 2555 2556 P 

1. สาขาเกษตรกรรม 3,686 3,790 3,890 2.8 2.6 

2. สาขาอตุสาหกรรม * 24,845 26,910 27,386 8.3 1.8 

3. สาขาบ้านอยู่อาศยั 11,040 10,305 11,450 (6.7) 11.1 

4. สาขาธุรกิจการค้า 5,511 6,081 5,612 10.3 (7.7) 

5. สาขาขนสง่ 25,480 26,230 26,876 2.9 2.5 

รวม 70,562 73,316 75,214 3.9 2.6 

 * สาขาอตุสาหกรรมประกอบด้วย อตุสาหกรรมการผลิต 27,149 พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ เหมืองแร่ 117 พนัตนั

เทียบเท่านํา้มนัดิบ และ ก่อสร้าง 120 พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ 

การใช้เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าในปี 2556 พบว่า มีการใช้เชือ้เพลิงจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 71.5 ของการใช้เชือ้เพลิง

ในการผลิตไฟฟ้าทัง้หมด รองลงมาเป็นถ่านหิน/ลิกไนต์ ร้อยละ 21.7 นํา้มนัเตาและนํา้มนัดีเซล ร้อยละ 2.3 ส่วนท่ีเหลือ

เป็นพลงังานหมนุเวียนและพลงังานอ่ืนๆ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.5 

 
 

การนําเข้าพลังงาน 

ในปี 2556 มีการนําเข้าพลงังานปริมาณ 67,740 พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 2.8  โดยมีการ

นําเข้าพลงังานเชิงพาณิชย์ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของการผลิตพลังงานทัง้หมด พลงังานหมุนเวียนดัง้เดิม ร้อยละ 0.1  

สําหรับพลงังานหมนุเวียน (ฟืน) ไมมี่การนําเข้า  

 

  

ก๊าซธรรมชาติ 

71% 

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 

22% 

นํา้มนัเตาและ

นํา้มนัดีเซล 

2% 

พลงังานหมนุเวียน

และพลงังานอ่ืนๆ 

5% 
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การนําเข้าพลงังาน 

ปริมาณ 

(พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ) 

อตัราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

2554 2555 2556P 2555 2556P 

การนําเข้าพลงังาน (รวม) 64,473 69,705 67,740 8.1 (2.8) 

• พลงังานเชิงพาณิชย์ 64,394 69,610 67,657 8.1 (2.8) 

- นํา้มนัดิบ 39,637 43,048 43,321 8.6 0.6 

- คอนเดนเสท 1,630 1,466 1,206 (10.1) (17.7) 

- ถ่านหิน 10,402 11,642 10,852 11.9 (6.8) 

- นํา้มนัสําเร็จรูป 2,071 2,623 666 26.7 (74.6) 

- ก๊าซธรรมชาติ 9,744 9,951 10,466 2.1 5.2 

- ไฟฟ้า 910 880 1,146 (3.3) 30.2 

• พลงังานหมนุเวียน * 0 0 0 - - 

• พลงังานหมนุเวียนดัง้เดิม  79 95 83 20.3 (12.6) 

 * ประกอบด้วย ฟืน 

 

การส่งออกพลังงาน 

ในปี 2556 มีการส่งออกพลงังานปริมาณ 12,066 พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 6.1 โดยมีการ

สง่ออกพลงังานเชิงพาณิชย์ในสดัสว่นร้อยละ 99.4 ของการส่งออกพลงังานทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือเป็นการส่งออกพลงังาน

ทดแทนและพลงังานหมนุเวียนดัง้เดิม ร้อยละ 0.4 และ 0.2 ตามลําดบั 

 

การสง่ออกพลงังาน 

ปริมาณ 

(พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ) 

อตัราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

2554 2555 2556P 2555 2556 P 

การสง่ออกพลงังาน (รวม) 11,195 12,853 12,066 14.8 (6.1) 

• พลงังานเชิงพาณิชย์ 11,078 12,609 11,998 13.8 (4.8) 

- นํา้มนัสําเร็จรูป 9,142 10,077 10,270 10.2 1.9 

- นํา้มนัดิบ 1,637 2,132 1,359 30.2 (36.3) 

- ไฟฟ้า 140 163 112 16.4 (31.3) 

- ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 155 229 250 47.7 9.2 

- ถ่านหิน 4 8 7 100.0 (12.5) 

• พลงังานทดแทน * 104 226 48 117.3 (78.8) 

• พลงังานหมนุเวียนดัง้เดิม 13 18 20 38.5 11.1 

    * ประกอบด้วย  เอทานอล  
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สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทน 

จากสถานการณ์ราคานํา้มนัดิบท่ีเพ่ิมสูงขึน้อย่างรวดเร็ว ทําให้ประเทศไทยต้องจัดหาพลงังานทดแทนเพ่ือใช้ทดแทน

นํา้มนั ซึง่ภาครัฐมีมาตรการและนโยบายท่ีสนบัสนนุให้มีการใช้พลงังานทดแทนเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะการใช้

พลงังานทดแทนท่ีสามารถผลิตได้จากภายในประเทศ ประกอบด้วย พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานนํา้ ชีว

มวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ เชือ้เพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล)  โดยในปี 2556 พบวา่มีการใช้พลงังานทดแทนทัง้สิน้ 

8,226 พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ เพ่ิมขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 7.9   ทัง้นี ้มีการใช้ในรูปของไฟฟ้า ความร้อน และ เชือ้เพลิง

ชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) ในสดัสว่นร้อยละ 10.9 ของการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายทัง้หมด 

 

การใช้พลงังานทดแทน 

ปริมาณ 

(พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ) 

อตัราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

2554 2555 2556P 2556P 

1. ไฟฟ้า  1,273 1,301 1,324 1.8 

2. ความร้อน 5,150 5,201 5,290 1.7 

3. เชือ้เพลิงชีวภาพ      

- เอทานอล 331 364 707 94.2 

- ไบโอดีเซล 547 755 905 19.9 

รวม 7,301 7,621 8,226 7.9 

 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) 
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สําหรับธุรกิจด้านการลงทุนในโครงการพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกนัน้ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายให้

การสนบัสนนุโครงการด้านพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในระยะยาว 10 ปี (2012 – 2021) ประกอบกบัขนาด

การลงทุนของแต่ละโครงการมีมลูค่าไม่สูงมากนัก   ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ เช่ียวชาญ และความชํานาญด้าน

พลงังาน รวมถึงเทคโนโลยีท่ีจะใช้ในการผลิตและจําหน่าย  ซึง่บริษัทได้ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัด้านพลงังานมาเป็น

เวลากวา่ 20 ปี ทัง้ด้านการจําหน่ายอปุกรณ์ สารเคมี และมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง  จึงเป็นโอกาสท่ีดี

สําหรับบริษัทในการมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการดังกล่าว  แม้หากมีผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีให้ความสนใจเข้าร่วม

โครงการนี ้อาจถือเป็นประโยชน์และโอกาสท่ีดีสําหรับบริษัท เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้ นําเข้าอุปกรณ์ สารเคมี รวมถึง

เทคโนโลยีท่ีจะต้องใช้ในโครงการเหลา่นี ้

 

2.3 การดาํเนินธุรกจิของบริษัทร่วม 

2.3.1  บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จาํกัด (BBF) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บางจากไบโอฟเูอล เป็นผู้ผลิต จําหน่าย และจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล (บี 100) ซึง่เป็นเชือ้เพลิงเหลวท่ี

ได้จากการนํานํา้มันปาล์มดิบ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากนํา้มันปาล์ม เช่น ไขนํา้มันปาล์ม (Palm Stearine) มาผ่าน

กระบวนการทางเคมีท่ีเรียกว่าทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (Transesterification Process) โดยให้นํา้มนัปาล์มดิบหรือ

ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากนํา้มนัปาล์มทําปฏิกิริยากบัแอลกอฮอล์ ได้แก่ เมธานอล และมีด่างเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา เพ่ือเปลี่ยนให้

โมเลกุลของนํา้มนัปาล์มมีขนาดเล็กลง จนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ท่ีคณุสมบัติใกล้เคียงกบันํา้มนัดีเซล สามารถนํามาใช้

ทดแทนนํา้มนัดีเซลได้โดยตรง เรียกว่า “ไบโอดีเซล” หรือ “B100” นอกจากนี ้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลยังได้

ผลิตภณัฑ์พลอยได้ (by product) กลีเซอรีนดิบ Technical Grade ซึง่มีความต้องการในตลาดเพ่ิมขึน้มากในปัจจุบนั 

เพ่ือนําไปผลิตเป็นสินค้าในอตุสาหกรรมต้นนํา้ของเคมีภณัฑ์อ่ืนต่อไป นอกเหนือจากการใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร ยา 

และเคร่ืองสําอาง เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลของบางจากไบโอฟูเอล มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล DIN EN 14214 และ ASTM 

D6751 และตามข้อกําหนดคุณภาพไบโอดีเซลของกรมธุรกิจพลังงาน โดยผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลท่ีผลิตได้จะนําไป

จําหน่ายให้แก่บริษัทผู้ ผลิตนํา้มันรายใหญ่ของประเทศ เพ่ือนําไปเป็นส่วนผสมในนํา้มันดีเซลท่ีได้จากกระบวนการ

ปิโตรเลียมในสดัสว่นตา่งๆ ซึง่ตามข้อกําหนดคณุภาพของภาครัฐ  ซึง่การใช้ไบโอดีเซลผสมในนํา้มนัดีเซลดงักล่าว ยงัคง

มีคณุภาพเช่นเดียวกบันํา้มนัดีเซลทัว่ไป ซึง่ผู้ผลิตรถยนต์ยอมรับว่าสามารถใช้เป็นเชือ้เพลิงในเคร่ืองยนต์ดีเซลได้โดยไม่

ต้องดดัแปลงเคร่ืองยนต์ และไมเ่กิดผลกระทบตอ่ระบบตา่งๆ ของเคร่ืองยนต์ดีเซลทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  รวมทัง้ไม่

เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ และเกิดมลพิษทางอากาศน้อยกว่า

นํา้มนัดีเซล  

ประโยชน์ของการใช้นํา้มนัไบโอดีเซลตอ่เคร่ืองยนต์ สรุปได้ดงันี ้

- การผสมไบโอดีเซลในระดบัร้อยละ 1-2 สามารถช่วยเพ่ิมดชันีการหล่อลื่นให้กบันํา้มนัดีเซล ซึง่การเติมไบโอ

ดีเซลในอตัราร้อยละ 0.5 สามารถเพ่ิมดชันีการหลอ่ลื่นได้ถงึ 2 เท่า 
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- ประสิทธิภาพการเผาไหม้ดีขึน้ เน่ืองจากไบโอดีเซลมีออกซิเจนผสมอยู่ประมาณร้อยละ 10 ทําให้การผสม

ระหว่างอากาศกับนํา้มนัมีการกระจายตวัอย่างสม่ําเสมอ เป็นการเพ่ิมอตัราส่วนปริมาตรของอากาศต่อ

นํา้มนัได้เป็นอย่างดี จงึทําให้การเผาไหม้ดีขึน้ 

- ถึงแม้ค่าความร้อนของไบโอดีเซลจะต่ํากว่านํา้มนัดีเซลประมาณร้อยละ 10 แต่ข้อด้อยนีไ้ม่มีผลกระทบต่อ

การใช้งาน เพราะการใช้ไบโอดีเซลทําให้การเผาไหม้ดีขึน้ จงึทําให้กําลงัเคร่ืองยนต์ไมล่ดลง 

ไบโอดีเซลเป็นเชือ้เพลิงชีวภาพ ใช้เป็นพลงังานทดแทนเพ่ือลดปริมาณการนําเข้านํา้มนัเชือ้เพลิงจากปิโตรเลียม 

ซึ่งรัฐบาลได้กําหนดให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลจากปาล์มเป็นยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี

เป้าหมายพฒันาและใช้ไบโอดีเซลจากนํา้มนัปาล์ม 8.5 ล้านลิตรต่อวนั ทดแทนการใช้นํา้มนัดีเซลร้อยละ 10 ในปี 2555 

เพ่ือช่วยลดการพึ่งพาการนําเข้าพลังงาน และสนับสนุนการใช้นํา้มันจากพืช ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร

ภายในประเทศมาใช้เป็นเชือ้เพลิง แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา สร้างงานและรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการขยาย

การเพาะปลูกปาล์ม รวมทัง้การใช้ไบโอดีเซลทดแทนนํา้มันดีเซลยังช่วยเร่ืองสิ่งแวดล้อม ลดไอเสียจากก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกซึง่เป็นสาเหตทํุาให้โลกร้อน  

รัฐบาลได้มีการสง่เสริมการใช้ไบโอดีเซลเป็นพลงังานทดแทนอย่างต่อเน่ือง อาทิ การกําหนดมาตรการบงัคบัให้

นํา้มนัดีเซลหมนุเร็วปกติต้องผสมไบโอดีเซล (B100) ระดบัร้อยละ 2 หรือไบโอดีเซล B2  แทนนํา้มนัดีเซลทัง้หมด ตัง้แต่

วนัท่ี 1 เมษายน 2551  ตามด้วยการบงัคบัใช้นํา้มนัไบโอดีเซล B3 แทนนํา้มนัไบโอดีเซล B2 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2553 

และการบงัคบัใช้นํา้มนัไบโอดีเซล B5 ภายในปี 2555 นโยบายดงักล่าวล้วนมีสว่นกระตุ้นให้แนวโน้มความต้องการไบโอ

ดีเซลสงูขึน้ในอนาคต เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ไบโอดีเซลเป็นส่วนผสมในนํา้มนัดีเซลในสดัส่วนท่ีสงูขึน้ ซึง่จะเป็นผลดีต่อ

การเติบโตของยอดขายไบโอดีเซลของบางจากไบโอฟเูอลในอนาคตด 

ทัง้นี ้บางจากไบโอฟูเอลเร่ิมมีผลประกอบการเชิงพาณิชย์ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2552 โดยในปี 2553 - 2556 มี

รายได้จากการขายจํานวน 2,440.74 ล้านบาท 2,500.31 ล้านบาท 4,442.78 ล้านบาท และ 4,400.89 ล้านบาท 

ตามลําดบั และมีกําไรสทุธิจํานวน 252.29 ล้านบาท 74.22 ล้านบาท 99.98 ล้านบาท และ 260.11 ล้านบาท ตามลําดบั 

 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

• ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล 

ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลจําหน่ายในประเทศทัง้หมด โดยมีกลุ่มโรงกลัน่นํา้มนัเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกั เพ่ือนําไบโอ

ดีเซลไปผสมกบันํา้มนัดีเซลให้ได้นํา้มนัไบโอดีเซลเกรดต่างๆ ปัจจุบนัลกูค้ารายใหญ่สดุ คือ BCP ซึง่เป็นบริษัทแม่ของ

บางจากไบโอฟเูอล โดย BCP มีข้อตกลงกบับางจากไบโอฟเูอลในการรับซือ้ไบโอดีเซลท่ีผลิตได้ในอตัราส่วนขัน้ต่ําตามท่ี

กําหนดในข้อตกลงดงักลา่ว สําหรับลกูค้ารายอ่ืนได้แก่ โรงกลัน่นํา้มนัขนาดใหญ่อ่ืนๆ 

• กลีเซอรีน 

กลีเซอรีนเป็นผลพลอยได้ท่ีได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยจําหน่ายให้แก่บริษัทผู้ ค้ารายใหญ่ทัง้ในประเทศและ

ระหว่างประเทศ (Trader) เพ่ือนําไปจําหน่ายต่อให้กับผู้ ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยา และ

เคร่ืองสําอาง รวมทัง้อตุสาหกรรมต้นนํา้ของเคมีภณัฑ์อ่ืนๆ  
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นโยบายการกาํหนดราคา 

  การกําหนดราคาจําหน่ายไบโอดีเซล บางจากไบโอฟเูอลใช้สตูรราคา2 ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลงังาน เร่ือง ราคาอ้างอิงเอทานอลแปลงสภาพและไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนัเป็นหลกั 

ในการเจรจาหรือย่ืนประมลูกบัลกูค้า  

การกําหนดราคาจําหน่ายผลิตภณัฑ์กลีเซอรีนดิบ บางจากไบโอฟเูอลตัง้ราคาจําหน่ายจากราคาอ้างอิงของราคา

กลีเซอรีนในตลาดเอเชีย และให้ส่วนลดตามระดับชัน้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในเกณฑ์ในการเจรจาราคาส่งออก

ตา่งประเทศ  

 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

• ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล 

ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลมีการจําหน่ายในประเทศทัง้หมด โดยช่องทางการจําหน่ายตรงถึงคลงันํา้มนัของลูกค้า 

ทัง้นี ้ท่ีตัง้โรงงานไบโอดีเซลของบางจากไบโอฟูเอล ซึง่ตัง้อยู่ท่ีอําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อยู่ในพืน้ท่ีท่ี

เป็นศูนย์กลางความต้องการใช้นํา้มนัดีเซลตอนกลางของประเทศ และใกล้กับคลงันํา้มันขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ คลัง

นํา้มันของ BCP คลงันํา้มนัของบริษัท ขนส่งนํา้มนัทางท่อ จํากัด (FPT) และคลังนํา้มนัลําลูกกาของบริษัท ท่อส่ง

ปิโตรเลียมไทย จํากัด (Thappline) รวมทัง้สะดวกต่อการคมนาคมขนส่งทัง้ทางบกและทางนํา้ (ใกล้กบัทางด่วนพิเศษ 

ถนนวงแหวน ทางรถไฟ และแม่นํา้เจ้าพระยา) ทําให้สามารถกระจายไบโอดีเซลไปสู่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  

ปัจจบุนัการขนสง่ไบโอดีเซลให้แก่ลกูค้ามี 2 แบบ ดงันี ้

1) ขนส่งทางท่อ การจําหน่ายไบโอดีเซลให้แก่ BCP โดยหลกัจะใช้การจดัส่งนํา้มนัทางท่อข้ามถึงถงันํา้มนัของ

ลูกค้าท่ีคลงันํา้มันบางปะอินท่ีอยู่ข้างเคียง ซึ่งการขนส่งโดยวิธีนีเ้ป็นช่องทางท่ีมีต้นทุนการ

จดัสง่ถกูท่ีสดุ 

2) ขนส่งทางรถ   สําหรับความต้องการของลกูค้าท่ีอยู่ในคลงัอ่ืนๆ ท่ีอยู่ห่างจากโรงงานจะขนส่งโดยทางรถไปยงั

คลงัลกูค้า 

• กลีเซอรีน 

ผลิตภณัฑ์กลีเซอรีนซึง่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล มีการจําหน่ายในประเทศทัง้หมด โดยมี

การเปิดให้มีการย่ืนข้อเสนอในการจําหน่ายกลีเซอรีนจากบริษัทผู้ ค้ารายใหญ่ทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ (Trader) 

รวมถงึบริษัทด้วย ซึง่กลุม่ Trader จะเข้ามาร่วมย่ืนข้อเสนอซือ้กลีเซอรีนท่ีคลงัของบางจากไบโอฟเูอล โดยราคาขายกลาง

จะอ้างอิงตามราคาตลาดโลกท่ีประกาศโดย ICIS 

 

 

                                                 
2  สตูรราคาไบโอดีเซลท่ีผลิตจากนํา้มนัปาล์มดิบ ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2553 ได้แก่ B100CPO = 0.94CPO + 0.1MtOH + 3.82 โดยสตูร

ราคาดงักล่าวมีความสมัพนัธ์เปล่ียนแปลงไปตามราคาวตัถดุบิในแตล่ะช่วงเวลา  

 โดยท่ี B100CPO  คือ ราคาไบโอดีเซลท่ีผลิตจากนํา้มนัปาล์มดิบ (บาท/ลิตร)  

 CPO คือ ราคาขายนํา้มนัปาล์มดบิในเขตกรุงเทพมหานคร (บาท/กก.)  

 MtOH คือ ราคาขายเมทานอลในเขตกรุงเทพมหานคร (บาท/กก.)  
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

โรงงานของบางจากไบโอฟเูอลตัง้อยู่ท่ี 28 หมู่ 9 ตําบลบางกระสัน้ อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

บนพืน้ท่ี 50 ไร่ ประกอบด้วย Processing Plant Area, อาคารสํานกังาน, Tank Farm Area  ซึง่มีถงัขนาดความจุ 2.5 

ล้านลิตรจํานวน 6 ถงัเพ่ือเก็บวตัถดิุบนํา้มนัปาล์มดิบและสารเคมีต่างๆ รวมทัง้เก็บผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลและกลีเซอรีนท่ี

ได้จากการผลิต และส่วนของ Utility Area ได้แก่ หม้อผลิตไอนํา้ บ่อนํา้ (raw water supply) และบ่อบําบดันํา้เสีย 

(waste water treatment plant) เป็นต้น 

 

กาํลังการผลิตและการใช้กาํลังผลิต 

โรงงานผลิตไบโอดีเซลของบางจากไบโอฟูเอลมีกําลังการผลิตไบโอดีเซลเท่ากับ 360,000 ลิตรต่อวนั และมี

ผลิตภณัฑ์  โดยใช้กําลงัการผลิตจะอยู่ในระดบัเฉลี่ยร้อยละ 99.90 ของกําลงัการผลิตสงูสดุ  

 

การจัดหาวัตถุดบิ 

วตัถุดิบท่ีสําคญัในการผลิตไบโอดีเซลของบางจากไบโอฟูเอล คือ นํา้มนัปาล์มดิบ/ผลิตภณัฑ์จากนํา้มนัปาล์ม 

และสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีการจดัหาวตัถดิุบ ดงันี ้

1) น้ํามันปาล์มดบิและไขปาล์มกล่ันบริสุทธ์ิ เป็นวตัถดิุบในประเทศทัง้หมด จดัหาโดยตรงจาก Supplier ซึง่

เป็นผู้ผลิตนํา้มนัปาล์มท่ีมีโรงงานตัง้อยู่ในภาคใต้ทัง้หมด โดยผู้ผลิตดงักล่าวสามารถจัดส่งวตัถุดิบให้ได้

ภายใน 1 สปัดาห์ หลงัจากตกลงราคาเป็นท่ีเรียบร้อย 

2) ไขปาล์มดบิ  เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จากโรงกลัน่นํา้มนัปาล์ม โดยวตัถุดิบเกือบทัง้หมดสามารถจดัหาจาก

โรงกลัน่นํา้มนัปาล์มท่ีตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบับางจากไบโอฟเูอล 

3) สารเคมี  สารเคมีหลกัท่ีใช้ในกระบวนการผลิตประกอบด้วย เมทิลแอลกอฮอล์ (Methanol) และตวัเร่งปฏิกิริยา 

(Catalyst) โดยสารเคมีทัง้หมดต้องจัดหาผ่านผู้ นําเข้า เน่ืองจากไม่มีผลิตในประเทศ ทัง้นี ้เมธานอลหรือ

เมทิลแอลกอฮอล์ เป็นสารตัง้ต้นหลกัในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ทําให้ทุกๆปีมีการนําเข้าจํานวนมาก ประกอบกบั

ผู้ นําเข้าทกุรายมีการจดัหาเพ่ือสง่ป้อนให้กบัโรงงานปิโตรเคมี พร้อมกบัมีการจดัทํา Stock ให้อยู่แล้ว 

นํา้มนัปาล์มดิบซึง่เป็นต้นทนุหลกัในการผลิตไบโอดีเซล ปัจจุบนัมีผู้ จําหน่ายในประเทศ ซึง่ประกอบด้วยโรงหีบ

นํา้มนัปาล์มดิบมากกวา่ 100 โรงงาน โดยบางจากไบโอฟูเอลได้คดัเลือกผู้ผลิตท่ีมีคณุภาพและความน่าเช่ือถือเป็นคู่ค้า

กว่า 30 โรงงาน ซึง่จากการเปิดดําเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน บางจากไบโอฟูเอลยังไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหา

วตัถุดิบดงักล่าว เน่ืองจากปริมาณปาล์มดิบท่ีผลิตได้ของประเทศ มีปริมาณเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง และคาดว่าปริมาณ

ปาล์มดิบในอนาคต จะมีปริมาณมากกวา่ความต้องการใช้ผลิตไบโอดีเซลและการบริโภคอ่ืนๆ 

ทัง้นี ้การจดัซือ้นํา้มนัปาล์มดิบของบางจากไบโอฟูเอล มีการทําสญัญาในระยะยาว (3 ปี) กบั Supplier โดยมี

ปริมาณตามท่ีตกลงกนัในแตล่ะสญัญา สําหรับราคาซือ้ขายจะอ้างอิงจากราคาตลาดของนํา้มนัปาล์มดิบเป็นเกณฑ์ โดย

บางจากไบโอฟเูอลจะมีการทดสอบคณุภาพนํา้มนัปาล์มดิบท่ีหน่วยวิจยัคณุภาพของบางจากไบโอฟูเอลก่อนโหลดลงถงั

เก็บนํา้มนัเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการผลิตเป็นไบโอดีเซลตอ่ไป 
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การแข่งขัน 

ปัจจบุนับางจากไบโอฟเูอลไมไ่ด้ผลกระทบจากการแข่งขนัในธุรกิจมากนกั เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลท่ีบาง

จากไบโอฟเูอลผลิตได้จดัจําหน่ายในประเทศทัง้หมด โดยส่วนใหญ่จําหน่ายให้แก่ BCP ซึง่เป็นบริษัทแม่ เพ่ือนําไปผสม

กบันํา้มนัดีเซลในอตัราสว่นตา่งๆ และจําหน่ายให้แก่ผู้ ใช้นํา้มนัตอ่ไป สว่นท่ีเหลือจะทําการตลาดโดยจําหน่ายให้แก่ผู้ ค้า

นํา้มนัรายอ่ืน   ทัง้นี ้ตามสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่างบางจากไบโอฟูเอล และ BCP กําหนดให้ 

BCP จะต้องรับซือ้ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 จากบางจากไบโอฟูเอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดท่ี

บางจากไบโอฟูเอลผลิตได้ สําหรับกลีเซอรีนดิบซึง่เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล จําหน่ายให้กบัผู้ ค้า

รายใหญ่ (TRADER) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึบริษัทด้วย  

 ทัง้นี ้คาดว่าแนวโน้มความต้องการไบโอดีเซลจะเพ่ิมสูงขึน้ในอนาคต  ซึง่สอดคล้องกบัทิศทางการใช้นํา้มนัไบโอ

ดีเซลท่ีเพ่ิมสงูขึน้ และเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลและพลงังานทดแทนอย่างต่อเน่ือง จึงมี

แผนท่ีจะลงทุนก่อสร้างโรงงานท่ี 2 ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีเดียวกบัโรงงานแรก โดยเพ่ิมกําลงัการผลิตเป็น 450,000 ลิตรต่อวนั

ผลิต เพ่ือรองรับความต้องการดงักลา่ว  โดยคาดวา่โรงงานท่ี 2 จะแล้วเสร็จและเร่ิมรับรู้รายได้ในปี 2558 

 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

1. มีการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบอตัโนมติัและมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วตัถุดิบสงู ซึง่ถึงแม้จะมีมลูค่าการ

ลงทุนสงูกว่า แต่มีความสามารถในการแข่งขันในเร่ืองต้นทุนการดําเนินงาน เน่ืองจากประสิทธิภาพการผลิต เช่น 

ผลได้ (Yield) ท่ีสงู และความต้องการใช้ Utility เช่น เชือ้เพลิง ไฟฟ้า สารเคมี ท่ีต่ํากว่าระบบธรรมดา (Batch) มาก 

สง่ผลถงึต้นทนุการผลิตท่ีลดลงในระยะยาว 

2. มีเทคโนโลยีด้านวตัถุดิบท่ียืดหยุ่น ส่งผลให้สามารถเลือกใช้วตัถุดิบได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าท่ี

ตา่งกนัในแตล่ะช่วงของฤดกูาล 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ของเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ประกอบด้วยของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ นํา้เสียจากกระบวนการผลิต 

(Waste Water) อากาศเสียและมลภาวะทางเสียง (Air Pollution & Noise) และของเสียท่ีเป็นของแข็ง (Solid Waste) ซึง่

โรงงานของบางจากไบโอฟเูอลต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดของหน่วยงานราชการตา่งๆ ได้แก่ การควบคมุการระบายนํา้ทิง้ 

ซึง่เป็นไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และการควบคุมการปล่อยทิง้อากาศเสียจาก

โรงงานอตุสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ต้องปฏิบติัตามพระราชบญัญติักฎหมายวา่

ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยท่ีผ่านมาบางจากไบโอฟูเอลได้จัดทํารายงานการตรวจวดั

ด้านสิ่งแวดล้อมตอ่กรมโรงงาน และได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด  

ทัง้นี ้กระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบางจากไบโอฟเูอล วตัถดิุบสว่นใหญ่เป็นวตัถดิุบจากธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์

ผลพลอยได้รวมทัง้ของเสียท่ีออกจากกระบวนการผลิต เป็นชนิดท่ีสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึง่ไม่ก่อให้เกิด

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตมีส่วนประกอบของสารเคมีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ นํา้เสีย และสิ่งปฏิกลูท่ีเป็นของแข็งเกิดขึน้ บางจากไบโอฟเูอลกําจดัของเสียดงักลา่ว ดงันี ้
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1) นํา้เสีย (Waste Water) 

บางจากไบโอฟูเอลมีระบบบําบดันํา้เสีย (Waste Water Treatment) โดยมีขัน้ตอนการหมนุเวียนนํา้จาก

กระบวนการผลิตมาใช้ซํา้ เพ่ือลดปริมาณนํา้ทิง้จากขัน้ตอนการผลิตให้มีปริมาณต่ําท่ีสดุ นํา้เสียท่ีเกิดจากกระบวนการ

ผลิตมีปริมาณประมาณ 100 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั และนํา้เสียท่ีเกิดขึน้ไมมี่การปนเปือ้นของโลหะหนกั  

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการลดการใช้ทรัพยากร เช่น นํา้และสารเคมี บางจากไบโอฟูเอลได้ออกแบบและก่อสร้าง

ระบบจดัการนํา้ด้วยบึงประดิษฐ์ โดยอาศยัธรรมชาติในการบําบัดนํา้และระเหย เพ่ือให้เป็นโรงงานไบโอดีเซลแห่งแรก

ของประเทศท่ีมีระบบการจดัการนํา้แบบไมป่ลดปลอ่ยออกสูภ่ายนอก หรือ Zero Discharge  

นํา้ท่ีผ่านการบําบดัจากระบบบําบดันํา้เสียหลกัของโครงการจะถูกส่งเข้าระบบ Reverse Osmosis เพ่ือนํา

นํา้กลบัไปใช้หมุนเวียนภายในกิจกรรมต่างๆ เช่น นํา้ทดแทนในระบบหล่อเย็น (Cooling Tower) รดนํา้ต้นไม้ หรือทํา

ความสะอาด ทําให้ไมมี่การปลอ่ยนํา้จากกระบวนการผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นไปตามประกาศคณุลกัษณะของนํา้

ทิง้ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

2) สิ่งปฏิกลูท่ีเป็นของแข็ง (Solid Waste)  

กระบวนการผลิตไบโอดีเซล มีสิ่งปฏิกูลท่ีเป็นของแข็งเกิดขึน้ โดยปฏิกูลของแข็งท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการ

ผลิตพลงังานทดแทนจากพืชนํา้มนั สามารถนําไปเป็นประโยชน์ตอ่อตุสาหกรรมอ่ืนได้ เช่น กากตะกอนบ่อบําบดั และดิน

ฟอกสีก็สามารถใช้เป็นปุ๋ ยในทางด้านเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี และสําหรับส่วนท่ีเหลือจะจ้าง Outsource ในการกําจดั

ของเสีย 

3) อากาศเสียและมลภาวะทางเสียง (Air Pollution & Noise) 

เน่ืองจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบางจากไบโอฟูเอล เป็นระบบปิดและมีกระบวนการในการดึง

เมธานอลท่ีเหลือจากการทําปฏิกริยามาใช้ใหม่ ทําให้ไม่มีอากาศปนเปือ้นไอระเหยของสารเคมีออกสู่บรรยากาศ จึงไม่

จําเป็นต้องมีระบบบําบดัอากาศแต่อย่างใด ในส่วนของคณุภาพระดบัความดงัเสียงไม่เกินมาตรฐานท่ีควบคุม จึงไม่มี

ความจําเป็นต้องมีระบบจดัการเป็นพิเศษ 

2.3.2  บริษัท เซบก๊ิาซ ยูเอซี จาํกัด (Sebigas UAC) (ถือหุ้นโดย บริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ยี่ จาํกัด) 

บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2556 โดยเป็นการร่วมทนุระหวา่ง บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี 

จํากดั (บริษัทย่อย) และ Sebigas S.p.A. จากประเทศอิตาลี  ซึง่เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลงังานไฟฟ้าและการผลิตก๊าซ

ชีวภาพ  รวมทัง้เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการรับเหมากอ่สร้างโรงงานก๊าซชีวภาพมามากกว่า 50 โครงการในทวีปยุโรป  โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพ และโรงงานด้านพลงังานต่างๆ  ทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศในภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้    

ปัจจบุนัมีโครงการท่ีจะต้องดําเนินการ ได้แก่ โครงการโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Project) ในภาคเหนือของ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 โครงการ  โครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคาของการไฟฟ้านครหลวง จํานวน 3 โครงการ และ โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ

ชีวภาพ (หญ้าเนเปียร์) จํานวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลงังานสีเขียวจากพืช

พลงังาน ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พ.พ.) กระทรวงพลงังาน  โดยทัง้ 2 โครงการดงักล่าวเป็น

โครงการท่ีลงทนุโดย บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (บริษัทย่อย)  นอกจากนี ้Sebigas UAC ยงัได้เป็นท่ีปรึกษาโครงการ

ให้กบับริษัทอ่ืนๆ ท่ีได้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (หญ้าเนเปียร์) จํานวนหลายรายอีกด้วย 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 ปัจจุบนับริษัทมีการประกอบธุรกิจ อนัได้แก่ การน าเข้า และจ าหน่ายสินค้า และการลงทุนในอตุสาหกรรมด้าน
พลงังานทดแทน และมีบริษัทร่วมประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จดัจ าหน่าย และจ าหน่ายไบโอดีเซล บริษัทมีความเสี่ยงในการ
ด าเนินธุรกิจแต่ละประเภท เช่นเดียวกบัความเสี่ยงทัว่ไปท่ีอาจเกิดขึน้กบัธุรกิจทุกประเภท  และความเสี่ยงท่ีส าคญัต่างๆ 
ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิ น าเข้า และจ าหน่ายสินค้า 

 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 

บริษัทน าเข้า จ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆท่ีส าคญั ได้แก่ โรงแยกก๊าซ โรงกลัน่น า้มนั 
และโรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น ซึง่สว่นใหญ่เป็นผู้ผลิตในอตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศ โดยบริษัทมีรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 3 รายแรก ในสดัส่วนร้อยละ 44.78 ร้อยละ 36.40 และร้อยละ 34.81 ของรายได้
จากการขายและบริการรวม ในปี 2554-2556 ตามล าดบั  

ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทดงักลา่วสว่นใหญ่มีลกัษณะการประกอบธุรกิจแยกเป็นหลายกลุ่มธุรกิจ โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
มีความต้องการสินค้าของบริษัทแตกต่างกันไปในหลายกลุ่มสินค้า และมีการสัง่ซือ้สินค้าจากบริษัท รวมทัง้การติดต่อ 
เจรจา ตอ่รองกบับริษัท แยกกนัในแตล่ะกลุม่ธุรกิจ  ซึง่เมื่อรวมรายได้จากการขายสินค้าให้แต่ละกลุ่มธุรกิจของลกูค้าราย
ใหญ่รายหนึง่ๆ จะมีสดัส่วนท่ีสงูเมื่อเทียบกบัรายได้จากการขายรวมของบริษัท ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาสดัส่วนการขายสินค้า
ให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ในแต่ละปีของช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา จะเห็นว่าในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า
ให้แก่ลกูค้ารายใหญ่รายหนึง่ ท่ีมีสดัสว่นเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายและบริการรวม  แต่ส าหรับปี 2554 - 
2556 บริษัทไม่มีรายได้จากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายและ
บริการรวม 

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ในระดบัหนึ่ง แต่หากพิจารณาถึงความต้องการของลกูค้ารายใหญ่ 
สินค้าของบริษัทก็มีความจ าเป็นท่ีลกูค้าต้องใช้อย่างต่อเน่ือง และสินค้าบางประเภทจ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิต
ของลกูค้า เน่ืองจากสินค้าดงักลา่วบริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศ ซึง่ลกูค้าของ
บริษัทให้การยอมรับในการใช้ผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตดงักลา่วในกระบวนการผลิตของลกูค้า  ดงันัน้ลกูค้าจึงมีความต้องการ
ซือ้สินค้าของบริษัทอย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าดงักล่าวมาโดยตลอด ซึง่นอกเหนือจากการขายสินค้าและอปุกรณ์ประเภทต่างๆ แล้ว 
บริษัทยงัให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ให้บริการหลงัการขาย โดยทีมงานขายท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจเป็น
อย่างดี บริษัทมีการประเมินความพงึพอใจของลกูค้าต่อการให้บริการของบริษัทอย่างสม ่าเสมอเพ่ือน ามาปรับปรุง อีกทัง้
ยังให้ค าแนะน าและวางแผนร่วมกับลูกค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดของลกูค้าอย่างครบถ้วน ท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าด้วยดีมาโดยตลอด   นอกจากนี ้
บริษัทมีนโยบายในการหาลกูค้าใหม่ๆ  เพ่ิมเติม เพ่ือลดการพึง่พิงลกูค้ารายใดรายหนึง่มากเกินไป 

 



 บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556   หน้า 49 
 

 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาต้นทุนสินค้า   

สินค้าเคมีภณัฑ์ท่ีบริษัทจ าหน่ายสว่นใหญ่เป็นผลผลิตของอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ซึง่มีราคาผนัแปรตามราคาน า้มนัดิบใน
ตลาดโลกและภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวฏัจกัร ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงในเร่ืองของต้นทุน
สินค้า ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ก าไรขัน้ต้นของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้  

ต้นทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นต้นทุนสินค้า บริษัทมีการติดตามสภาวะการเคลื่อนไหวของราคาเคมีภัณฑ์ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเต รียมพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนสินค้าของบริษัท และเพ่ือวางแผนการขายและวางแผนการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในตลาดโลกจากปัจจยัดงักล่าวอาจถูกจ ากดัลงได้ใน
ระดบัหนึ่ง เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าท่ีอยู่ในธุรกิจน า้มนั และปิโตรเคมี ซึ่งมีความเข้าใจในสภาวะ 
แนวโน้ม และวฏัจกัรของราคาวตัถดุิบดงักลา่วอยู่แล้ว ท าให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการก าหนดราคาขายสินค้าได้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงในปัจจยัอนัมีผลตอ่ราคาสินค้าดงักลา่ว ประกอบกบัสินค้าท่ีบริษัทสัง่ซือ้หรือน าเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายส่วน
ใหญ่จะมีค าสัง่ซือ้จากลกูค้าแล้ว หรือเป็นสินค้าท่ีมีการท าสญัญาซือ้ขายกับลูกค้าเป็นรายปีและมีการก าหนดราคาซือ้
ขายท่ีแน่นอนอยู่แล้ว  ส าหรับสินค้าท่ีเก็บสตอ็กเพ่ือรอค าสัง่ซือ้จากลกูค้าจะมีปริมาณไมม่ากนกั  โดยการเก็บสตอ็กสินค้า
ในลกัษณะนีจ้ะเป็นสินค้าบางประเภทหรือสินค้าท่ีจ าหน่ายให้กบัลกูค้ารายย่อยเป็นสว่นใหญ่  

 ความเส่ียงจากการพึง่พาผู้ผลิตสินค้า (Principle) รายใหญ่  

การประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นการน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทสารเคมี และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในโรงงาน
อตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่สินค้าหลกัๆ ท่ีบริษัทจดัจ าหน่าย บริษัทได้เป็นตวัแทนจ าหน่ายให้กบัผู้ผลิตรายใหญ่ 3 ราย ได้แก่  
  1) UOP LLC. ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมยัส าหรับ
อตุสาหกรรมกลัน่น า้มนั แยกก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และอตุสาหกรรมการผลิตท่ีส าคญัมานานกว่า 90 ปี โดยบริษัทได้
เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าให้กบั UOP LLC. ตัง้แตปี่ 2538  
  2) PALL Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและมีช่ือเสียงใน
ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัระบบการกรอง (Filtration) การแยก (Separation) และการท าให้บริสทุธ์ิ (Purification) โดยบริษัทได้
เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าของ PALL Corporation ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน ปี 2539 และ  
  3) บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท.เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัทได้เป็น
ตวัแทนจ าหน่ายสาร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมสี และตวัท าละลาย 
อตุสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตเมด็พลาสติค ผลิตขวดน า้ และผลิตเรซิ่น ให้กบับริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ากดั ตัง้แตปี่ 2549 

ในปี 2554-2556 บริษัทได้สัง่ซือ้สินค้าจากผู้ผลิตรายใหญ่สามรายดงักลา่ว รวมกนัประมาณ ร้อยละ 69.53 ร้อยละ 64.72 
และร้อยละ 54.28 ของยอดสัง่ซือ้สินค้าทัง้หมด ตามล าดบั ท่ีเหลือจะเป็นการสัง่ซือ้จากผู้ผลิตท่ีมีขนาดรองลงมาและ
ผู้ ผลิตหรือผู้ น าเข้ารายย่อยๆ หลายราย  ดังนัน้บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ ผลิตรายใหญ่ดังกล่าว และ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ผลิตดงักล่าวเป็นบริษัทขนาดใหญ่อนัดบัหนึ่งในสามของโลก ซึ่งบริษัทมีอ านาจต่อรองกับผู้ผลิต
ดงักลา่วคอ่นข้างน้อย   
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บริษัทได้รับแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าและอุปกรณ์กับผู้ ผลิตสินค้ารายใหญ่ดังกล่าว โดยสัญญาเป็นตัวแทน
จ าหน่ายสว่นใหญ่มีอายปุระมาณ 1 - 3 ปี และมีเง่ือนไขในการต่ออายุสญัญาไว้อย่างชดัเจน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทอาจ
มีความเสี่ยงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ต่ออายุสญัญาหรือขอยกเลิกสญัญาเมื่อครบก าหนด ซึง่จะท าให้บริษัทสญูเสียรายได้
จากการเป็นตวัแทนในการจ าหน่ายสินค้านัน้ๆ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าให้กบัผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ UOP LLC และ PALL Corporation อย่าง
ตอ่เน่ืองมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 15 ปี และเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าให้กบับริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ากดั เป็นระยะเวลา
ประมาณ 7 ปี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทมีความสมัพันธ์อนัดีและได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตดงักล่าวอย่าง
ต่อเน่ืองมาโดยตลอด  บริษัทมีแนวโน้มการสัง่ซือ้สินค้าจากผู้ผลิตเพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของยอดขายของบริษัท ท าให้มี
ความเช่ือมัน่วา่บริษัทจะได้รับการต่ออายุสญัญาการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าให้กบัผู้ผลิตดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองต่อไป
ในอนาคต นอกจากนีบ้ริษัทไมเ่คยมีประวตัิไมไ่ด้รับการตอ่สญัญากบัผู้ผลิตรายใหญ่ดงักลา่วตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 

3.1.2  ความเส่ียงจากการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio- methane Gas: CBG) 

ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ด าเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงู หรือ CBG โดยมีโครงการแรกท่ีอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นการผลิตก๊าซ CBG จากมลูสกุรท่ีได้จากฟาร์มสกุรซึง่ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกบัโรงงานผลิตก๊าซ CBG ของ
บริษัทได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2556 โดยผลิตภัณฑ์ CBG ท่ีผลิตได้จากโรงงาน ทัง้หมดจ าหน่าย
ให้แก่บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) เพียงรายเดียว เพ่ือน าไปจ าหน่ายท่ีสถานีบริการของ ปตท.ท่ีอยู่บริเวณใกล้ท่าอากาศ
ยานเชียงใหม ่อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจดงักลา่ว ดงันี ้

 ความเส่ียงด้านวัตถุดบิ   

เน่ืองจากในกระบวนการผลิต CBG ของบริษัท ใช้มลูสกุรเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต ซึง่ในการจดัหาวตัถุดิบดงักล่าว 
บริษัทมีข้อตกลงกบัมงคล แอนด์ ซนัส์ฟาร์มท่ีเป็นผู้ ให้เช่าท่ีดิน ในการส่งมลูสกุรทัง้หมดจากฟาร์มของมงคล แอนด์ ซนั ส์
ฟาร์ม เพ่ือใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิต CBG ให้แก่บริษัท  ทัง้นี ้มงคล แอนด์ ซนัส์ฟาร์ม นอกจากจะมีฟาร์มสกุรซึง่เป็นท่ีตัง้
ของโครงการแล้ว ยงัมีฟาร์มสกุรอีก 1 แห่ง อยู่ไกลจากฟาร์มท่ีตัง้ของโครงการออกไปอีกประมาณ 60 กิโลเมตร ซึง่จะเป็น
แหลง่ส ารองของวตัถดุิบในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีท าให้ปริมาณมลูสกุรท่ีได้จากฟาร์มท่ีตัง้โครงการไมเ่พียงพอกบัการผลิต  

อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ หากเกิดกรณีโรคระบาดในฟาร์มสุกรหรื อเหตุ
สดุวิสยัอื่นใด ท่ีท าให้ไมม่ีวตัถดุิบเพียงพอในการผลิต CBG บริษัทจึงได้มีการศกึษาการน าวตัถุดิบทางเลือกอื่นส าหรับใช้
ในโครงการ เช่น มลูไก่ และพืชพลงังานต่างๆ อาทิ ต้นข้าวโพด หญ้าเลีย้งช้าง เป็นต้น เพ่ือรองรับปัญหาการขาดแคลน
วตัถุดิบท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต การใช้วตัถุดิบทดแทนดงักล่าวอาจส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึน้ และส่งผลให้
ผลตอบแทนการลงทนุของโครงการลดลงได้ 

 ความเส่ียงจากการไม่มีทีด่นิเป็นของตนเอง 

จากการด าเนินโครงการผลิต CBG ของบริษัท บริษัทไม่มีท่ีดินเป็นของโครงการเอง  แต่ได้ท าสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาว
เป็นเวลา 18 ปี (1 สิงหาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2572) กับมงคล แอนด์ ซนัส์ฟาร์ม เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของโครงการ ซึ่ง
รวมถึงอาคารโรงงานและเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการท่ีคู่สญัญาบอกเลิกสญัญาก่อน
ก าหนดเวลา ท าให้บริษัทได้รับความเสียหายและอตัราผลตอบแทนการลงทนุไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้  
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ทัง้นี ้บริษัทอาจถกูบอกเลิกสญัญาก่อนก าหนดได้ในกรณี ได้แก่ การผิดนดัช าระหนี ้ผิดนดัช าระค่าเช่า การไม่ด าเนินการ
แก้ไขเหตแุห่งการผิดสญัญา หรือการถูกศาลสัง่ให้เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นต้น  อย่างไรก็ดี เน่ืองจากค่าเช่าตามสญัญา
ในแตล่ะปี ซึง่รวมถงึคา่เช่าตามสญัญาท่ีจะปรับเพ่ิมในแตล่ะช่วงเวลามีมลูค่าไม่มาก รวมทัง้การปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ 
ของสญัญา เช่น การตกลงใช้ทรัพย์สินเพ่ือประกอบธุรกิจในโครงการผลิต การบ ารุงรักษา การปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่าให้
อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการเช่า การใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสิ่งท่ีบริษัทต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว จึงคาดว่าโอกาสท่ีบริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาและถูกบอกเลิกสัญญาก่อน
ก าหนดเวลาจะมีน้อยมาก 

 ความเส่ียงจากอุบัตเิหตุภายในโครงการ 

ผลิตภณัฑ์ของโครงการเป็นวตัถุไวไฟ และมีความเสี่ยงสงูจากการเกิดอนัตราย ท่ีอาจส่งผลกระทบร้ายแรงกบัโครงการ
และชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดการร่ัวไหลของก๊าซ หรือกรณีเกิดอคัคีภยั เป็นต้น ซึง่  เกิดจากความบกพร่องในการ
ออกแบบหรือติดตัง้ระบบผลิตและเก็บก๊าซ คณุภาพก๊าซ ความล้มเหลวของอปุกรณ์ความปลอดภยั และการขาดความรู้
ความเข้าใจของบคุลากรท่ีเก่ียวข้องอย่างถกูต้อง 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโครงการ CBG เป็นโครงการท่ีออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  ซึง่รวมถึงการวางท่อ จุดเช่ือมต่อ 
และระบบความปลอดภยัต่างๆ  ถูกต้องตามหลกัวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน  และเลือกใช้
อปุกรณ์ Safety ในระบบก๊าซชีวภาพ เพ่ือป้องกนัและลดการเกิดอบุตัิเหตุ และรักษาประสิทธิภาพของระบบ   รวมถึงการ
จดัอบรมบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการผลิตเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องตามหลกัวิศวกรรมและมาตรฐาน
ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน  เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัโครงการและมีผลกระทบลกุลามไปยงัชุมชน
ใกล้เคียงซึง่ตัง้อยู่ติดกบัท่ีดินของโครงการ 

นอกจากนี ้ เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากความเสี่ยงดงักล่าว  บริษัทได้ท าประกนัภยัความเสี่ยง
ประเภท All Risk โดยก าหนดเง่ือนไขความคุ้มครองท่ีครอบคลมุความเสียหายในทรัพย์สิน ความเสียหายต่อบุคลากรของ
บริษัท และความเสียหายตอ่บคุคลท่ี 3  

3.1.3  ความเส่ียงจากโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : PPP 

ปัจจบุนับริษัทได้ด าเนินโครงการโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ซึง่เป็นโครงการลงทุนใหม่ มลูค่าเงินลงทุนรวมทัง้สิน้
ประมาณ 620 ล้านบาท ตัง้อยู่ท่ี ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทัย การก่อสร้างและการทดสอบระบบแล้ว
เสร็จเมื่อวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2556 และได้เร่ิมด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์และสง่มอบผลิตภณัฑ์บางสว่นแล้ว  ทัง้นี ้บริษัทมี
ความเสี่ยงจากการลงทนุและด าเนินงานในโครงการดงักลา่ว ได้แก่  

 ความเสีย่งดา้นความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 

เน่ืองจากโครงการโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเป็นโครงการใหมท่ี่บริษัทไมม่ีประสบการณ์ และต้องใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตชัน้สงูเทียบเท่ากบัผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศ เพ่ือการแปรรูป  Associated Gas ให้ได้เป็นพลงังานทางเลือกต่างๆ 
ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas : CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum 
Gas : LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline Liquid : NGL) ซึง่ความส าเร็จในการด าเนินโครงการส่วนหนึ่ง
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มาจากบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความช านาญเฉพาะด้าน เพียงพอท่ีจะมาด าเนินโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ  

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดงักล่าว จึงได้ว่าจ้างบุคลากรท่ีมีความช านาญการเฉพาะทางด้านโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมให้เป็นผู้บริหารจดัการโครงการ และมบีคุลากรด้านการปฏิบตัิงานร่วมประมาณ 20 คน ซึง่เพียงพอต่อการดแูล
และควบคมุระบบ   อย่างไรก็ตาม ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมท่ีก าหนดคณุสมบตัิเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตเป็นแบบ
เทคโนโลยีระดบัสูง ซึ่งไม่เน้นการพึ่งพาตัวบุคลากร จึงท าให้ระบบท่ีมีจะสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การควบคมุดแูลของพนกังานและผู้บริหารท่ีได้รับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและต่อเน่ือง โดยเน้นความปลอดภัย
สงูสดุ 

 ความเสีย่งจากการพ่ึงพิงวตัถดิุบจากผูผ้ลิตรายเดียว 

วัตถุดิบหลักท่ีส าคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของโครงการ  ได้แก่ ก๊าซจากการผลิตปิโตรเลียม 
(Associated Gas) ซึง่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน า้มนัดิบ โดยบริษัทมีสญัญาท่ีจะซือ้ก๊าซดงักล่าวจากบริษัท 
สยามโมเอโกะ จ ากัด (SML) และ บริษัท จีเอส คาล์เท็กซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั (GS Caltex) บนพืน้ท่ีในสมัปทาน
ปิโตรเลียมจากฐานผลิตบรูพา-เอ เพียงฐานเดียว ซึง่ SML และ GS Caltex มีสดัส่วนการลงทุนในสมัปทานดงักล่าว ร้อย
ละ 70 และร้อยละ 30 ตามล าดบั โดยเป็นสมัปทานปิโตรเลียมท่ีได้รับจากกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน ตาม
สมัปทานเลขท่ี 1/2547/67 บนพืน้ท่ีสมัปทาน L10/43 และ L11/43  โดยสญัญาดงักลา่วมีระยะเวลาสญัญารวม 36 เดือน 
ต่ออายุให้ครัง้ละ 12 เดือนนบัจากสิน้สดุสญัญา โดยไม่ระบุปริมาณก๊าซขัน้ต ่าท่ี SML ต้องจดัส่ง ไม่รับประกนัคณุภาพ
ก๊าซที่จะจดัสง่ให้กบับริษัท และไมร่ะบเุง่ือนไขท่ีชดัเจนวา่จะไมจ่ าหน่าย Associated Gas ให้กบัผู้ รับซือ้รายอ่ืน หรือ SML 
จะไมน่ า Associated Gas ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนเอง  

บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงหาก SML ไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทได้เพียงพอต่อการผลิตในปริมาณท่ีได้
คาดการณ์ไว้ ซึง่อาจท าให้บริษัทประสบกบัภาวะขาดแคลนวตัถดุิบ หรือวตัถุดิบไม่ได้คณุภาพตามท่ีคาดการณ์ไว้ ซึง่อาจ
สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของโครงการได้   

นอกจากนี ้บริษัทยงัอาจได้รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา Associated Gas เน่ืองจากการใช้ Associated Gas 
เป็นการน าผลพลอยได้จากการผลิตปิโตรเคมีซึง่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาใช้ประโยชน์ การก าหนดราคาซือ้
ขาย Associated Gas จงึต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติก่อน เพราะมีผลตอ่รายได้คา่ธรรมเนียมของ
ภาครัฐที่จะเกิดขึน้ในอนาคต   ดงันัน้ หากมีการก าหนดราคาซือ้ขาย Associated Gas ในทิศทางท่ีเพ่ิมสงูขึน้ จะมีผลต่อ
ราคาต้นทนุวตัถดุิบหลกั ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาประเดน็ความเสี่ยงจากการที่ SML จะน า Associated Gas ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางอื่นเอง 
เช่น น าไปแยกหรือแปรรูป เป็นต้น มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก เน่ืองจากธุรกิจหลกัของ SML เป็นธุรกิจส ารวจและขุดเจาะ
น า้มนัดิบท่ีมีความเช่ียวชาญและให้ผลตอบแทนท่ีสงูอยู่แล้ว การท่ีจะต้องลงทนุเพ่ิมเพ่ือน า Associated Gas ไปแยกหรือ
แปรรูปเองนัน้ จะต้องใช้เงินลงทุนสงู และอาจไม่คุ้มกบัการเสียโอกาสจากการใช้เงินดงักล่าวเพ่ือลงทุนในธุรกิจหลกัท่ีให้
ผลตอบแทนท่ีสงู  อนึง่ บริษัทก าลงัเจรจาและศกึษาความเป็นไปได้ท่ีจะน าก๊าซธรรมชาติในพืน้ท่ีใกล้เคียงเข้ามาเพ่ิมเติม 
เพ่ือลดความเสี่ยงลง 
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 ความเสีย่งจากการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่และนอ้ยราย 

บริษัทจะจ าหน่าย CNG ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ีได้จากกระบวนการผลิตของโครงการและมีปริมาณมากท่ีสดุเมื่อเทียบ
กบัผลิตภณัฑ์อื่นๆ ในปริมาณท่ีผลิตได้ทัง้หมดของ CNG ให้กบับริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) โดยตามบนัทึก
ข้อตกลงโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ท่ีได้จากแหลง่ผลิตน า้มนัดิบเพ่ือการคมนาคม (จงัหวดัสโุขทยั) ท่ีบริษัทได้
ลงนามร่วมกนักบั ปตท. เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555 นัน้ ปตท. ได้แสดงเจตนารมณ์ท่ีจะพิจารณาซือ้ CNG ทัง้หมดท่ี
บริษัทผลิตได้จากโครงการ ในราคาท่ีเห็นวา่มีความคุ้มคา่และเหมาะสมตอ่การซือ้ไปเพ่ือจ าหน่ายต่อ ตามปริมาณท่ีตกลง
กนัทัง้หมด และได้มีการลงนามในสญัญาซือ้ขาย CNG ท่ีได้จากโครงการร่วมกนัเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 

ส าหรับ LPG และ NGL ซึง่มีปริมาณการผลิตรองลงมาจาก CNG และมีปริมาณไม่มากนกั เมื่อเทียบกบัความต้องการ
ของตลาด บริษัทอยู่ระหวา่งการเจรจากบัผู้ซือ้ท่ีมีศกัยภาพ ซึง่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติ
การค้าน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543  

บริษัทจงึอาจได้รับความเสี่ยงจากการพึง่พิงลกูค้าเพียงรายเดียวในกรณีการจ าหน่าย CNG หรือมีจ านวนลกูค้าท่ีน้อยราย
จากการขายผลิตภณัฑ์ทัง้สามประเภท ท าให้บริษัทอาจไม่มีอ านาจในการต่อรองมากนกั ประกอบกบัก๊าซธรรมชาติเป็น
สินค้าท่ีอยู่ในการควบคมุของภาครัฐ ท าให้บริษัทอาจไม่สามารถก าหนดราคาขายสินค้าได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม  
ส าหรับกรณี CNG ซึง่เป็นพลงังานทางเลือกท่ีได้รับความนิยมและมีปริมาณการใช้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี  และสงูกว่า
ปริมาณ CNG ท่ีผลิตได้ในประเทศ จนท าให้ต้องน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้บริษัทเช่ือมัน่ว่า ปตท.จะรับซือ้ CNG 
ท่ีบริษัทผลิตได้จากโครงการ ภายใต้การเจรจาราคาซือ้ขายท่ีเหมาะสมและยุติธรรม และเป็นไปตามสูตรราคาซือ้ขาย 
CNG ท่ีบริษัทร่วมกบั ปตท. ศกึษาและก าหนดรายละเอียดร่วมกนั 

 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้จากโครงการโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของราคาขึน้ลงตาม
ราคาตลาดโลก  แตท่ี่ผ่านมาเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง 
เพ่ือลดผลกระทบตอ่สภาพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากราคาน า้มนัดิบและน า้มนัส าเร็จรูปในตลาดโลกได้ปรับตวัสงูขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และสนบัสนุนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ ท่ีสนบัสนุนให้ใช้เชือ้เพลิงท่ีสามารถ
จดัหาได้จากแหลง่ภายในประเทศ ดงันัน้ ราคาก๊าซธรรมชาติท่ีจ าหน่ายในประเทศจงึเป็นราคาท่ีถูกควบคมุโดยภาครัฐมา
อย่างต่อเน่ือง และยังคงเป็นราคาท่ีอยู่ในระดับต ่ากว่าตลาดโลก และไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก  ท าให้
ผู้ประกอบการไม่สามารถก าหนดราคาเสนอขายได้อย่างเหมาะสม  เป็นธรรมและสอดคล้องกบัต้นทุนการผลิตท่ีเกิดขึน้
จริง ในขณะเดียวกันหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลงังานหรือการก าหนดราคาขายท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไม่
สอดคล้องกบัต้นทนุของผู้ประกอบการ อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้หรือต้นทนุของโครงการได้ 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติภายในประเทศท่ีไม่สอดคล้องกบัต้นทุนท่ีแท้จริง  ท าให้รัฐบาลต้อง
แบกรับภาระต้นทุนพลงังานผ่านกองทุนน า้มนัซึง่ขาดทุนมาโดยต่อเน่ือง  ดงันัน้ รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายท่ีจะปรับ
ลอยตัวราคาก๊าซธรรมชาติเพ่ือปรับโครงสร้างราคาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  ซึ่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2555 เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV และก๊าซ LPG ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เพ่ือให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง ประกอบกบัในปี 2558 เมื่อมีการ
รวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่จะมีผลท าให้การซือ้ขายสินค้าต่างๆ รวมถึงก๊าซธรรมชาติเป็นไปอย่างเสรีและเป็นไป
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ตามกลไกตลาด ราคาก๊าซธรรมชาติในประเทศก็จะปรับตวัสงูขึน้ตามราคาตลาด  ซึง่จะเป็นปัจจยัท่ีช่วยสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้กบับริษัทในอนาคตได้ 

 ความเสีย่งจากการไม่มีกรรมสิทธ์ิบนทีดิ่นซ่ึงเป็นทีต่ ัง้ของโครงการ  

บริษัทได้ท าสญัญาเช่าท่ีดินจากบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนักบับริษัท 3 ราย เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของโครงการ เนือ้ท่ีรวม 22 -0-3 ไร่ 
อายสุญัญาเช่า 4 ปี เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่ายินยอมให้สิทธิบริษัทตอ่อายกุารเช่าได้อีกคราวละ 4 ปี แต่
รวมแล้วไมเ่กิน 16 ปี นบัแต่ครบก าหนดระยะเวลา 4 ปี ของสญัญาเช่าฉบบัแรก ซึง่การต่ออายุการเช่าจะมีผลเมื่อบริษัท
ได้มีหนงัสือแจ้งความประสงค์ไปยงัผู้ ให้เช่าไมน้่อยกวา่ 60 วนั ก่อนครบก าหนดระยะเวลาเช่า  ซึง่ตามเง่ือนไขของสญัญา
เช่าดงักล่าว บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงหากผู้ ให้เช่าบอกเลิกการให้เช่ากบับริษัทในอนาคต   อย่างไรก็ตาม ตามเง่ือนไข
การสิน้สุดสญัญาและบอกเลิกสัญญาเช่าท่ีไม่ใช่การบอกเลิกโดยบริษัท มีเพียงกรณีท่ีบริษัทถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย และจากการท่ีบริษัทได้ท าสญัญาเช่าท่ีดินและจดทะเบียนการเช่าท่ีดินกบัเจ้าพนกังานท่ีดินเพ่ือให้มีผลผูกพนั
ตามกฎหมาย บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์บนท่ีดินได้ในระยะยาวเพ่ือประกอบธุรกิจได้ตามท่ีระบุในสญัญา (หากไม่จด
ทะเบียนตามกฎหมาย สญัญาเช่าดงักลา่ว จะมีผลบงัคบัใช้ได้เพียง 3 ปี หลงัจากนัน้ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาได้) 
อีกทัง้ตามเง่ือนไขของสญัญาเช่า หากบริษัทถูกรอนสิทธิหรือถูกโต้แย้งสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆจนเป็นเหตใุห้บริษัทไม่อาจเข้า
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเช่าไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ผู้ ให้เช่าหรือเจ้าของท่ีดินจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่า
ขาดประโยชน์ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่บริษัท ซึง่อาจเป็นจ านวนเงินท่ีสงู  ดงันัน้ เจ้าของท่ีดินจึง
ไมน่่าจะปฏิบตัิผิดสญัญาดงักลา่ว 

 ความเสีย่งจากการเกิดอบุติัเหตภุายในโครงการ 

ผลิตภณัฑ์ของโครงการเป็นวสัดไุวไฟ และมีความเสี่ยงสูงจากการเกิดอนัตราย ท่ีอาจส่งผลกระทบร้ายแรงกบัโครงการ
และชมุชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดการร่ัวไหลของก๊าซ หรือกรณีเกิดอคัคีภยั เป็นต้น ทัง้ท่ีอาจจะเกิดจากความบกพร่อง
ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังาน หรือเกิดจากอายกุารใช้งานของอปุกรณ์ประกอบตา่งๆ ซึง่ต้องใช้ความระมดัระวงัในการ
ควบคมุ ดแูล และบริหารจดัการโครงการ  

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโครงการ PPP เป็นโครงการท่ีใช้เทคโนโลยีในการผลิตเทียบเท่ากบับริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติชัน้
น าของประเทศ รวมถงึการออกแบบระบบการผลิตต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องต่างๆ 
และต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาซือ้ขาย Associated Gas กบั SML โดยการออกแบบโครงการต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศไทย ซึง่หมายรวมถึงการวางท่อ จุดเช่ือมต่อระบบการลกุไหม้ และระบบความ
ปลอดภยัตา่งๆ ภายในโครงการ ท่ีต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลก าหนด  ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้กบั
โครงการและมีผลกระทบลกุลามไปยงั SML ซึง่ตัง้อยู่ติดกบัท่ีดินของโครงการ  

นอกจากนี ้ เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากความเสี่ยงดงักล่าว  บริษัทได้ท าประกนัภยัความเสี่ยง
ประเภท All Risk โดยก าหนดเง่ือนไขความคุ้มครองท่ีครอบคลมุความเสียหายในทรัพย์สิน ความเสียหายต่อบุคลากรของ
บริษัท และความเสียหายตอ่บคุคลท่ี 3  
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3.1.4  ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการต่างๆ 

3.1.4.1  โครงการโรงงานก๊าซชีวภาพ 10 โครงการที่บริษัทลงทุน 100% ในพืน้ที่จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน และ 10 โครงการของบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด (บริษัทเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ ร้อยละ 51) 

บริษัทและบริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ย่ี จ ากดั อยู่ระหวา่งการด าเนินการออกแบบก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ
จากหญ้าเนเปียร์ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) โครงการละ 10 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการตัง้แตปี่ 2556 – 2558  และประมาณเงินลงทนุโครงการละ 130 ล้านบาท 

 ความเส่ียงด้านวัตถุดบิ 

โรงงานก๊าซชีวภาพจะใช้หญ้าเนเปียร์เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต  บริษัทได้มีการทดลองและสนบัสนุนให้เกษตรกรใน
พืน้ท่ีรอบๆ โครงการปลูกหญ้าเนเปียร์ และรับซือ้ในสญัญาระยะยาว โดยแต่ละโครงการต้องการพืน้ท่ีปลกูหญ้าเนเปียร์
ประมาณ 600 – 800 ไร่  บริษัทยงัได้น าเข้าเคร่ืองจกัรกลในการตดัหญ้าเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและต้นทุนท่ีต ่า
ท่ีสดุ 

 ความเส่ียงเร่ืองความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 

โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์เป็นโรงงานขนาดเล็ก กระจายตามพืน้ท่ีต่างๆ ท่ีเหมาะสม สามารถก่อสร้าง
โรงงานได้ตามประกาศผงัเมืองของแตล่ะจงัหวดั  ทัง้นี ้บริษัทได้ด าเนินการขออนญุาตก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงาน 
ตามข้อก าหนดและกฎหมายทุกประการ  และมุ่งเน้นการพันนาและส่งเสริมความสมัพันธ์ และความเข้าใจท่ีดี ถูกต้อง 
กบัชุมชนในพืน้ท่ีรอบโครงการ  บริษัทได้ว่าจ้างบุคลากรท่ีมีความช านาญในการควบคมุและบริหารงานโครงการ และมี
การเตรียมพนกังานปฏิบตัิการเพ่ือรองรับไว้อย่างพอเพียง 

 ความเส่ียงด้านเงนิลงทุน 

บริษัทได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนโครงการละ 10 ล้านบาทจาก สนพ. และอยู่ระหว่างเจรจาขอสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินเพ่ือด าเนินการโครงการต่างๆ ทัง้หมด  โดยจะบริหารสภาพคล่องและอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทโดยรวม
ไมใ่ห้เกิน 1 เท่า 

 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 

โรงงานก๊าซชีวภาพเป็นส่วนหนึ่งของแผนพนันาและส่งเสริมพลงังานทดแทนของกระทรวงพลงังานระยะ 10 ปี (2012 – 
2021) ท่ีตัง้เป้าเพ่ิมการใช้พลงังานทดแทนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของพลงังานท่ีต้องการทัง้หมด 

3.1.4.2  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ที่ติดตัง้บนหลังคา (Solar PV Rooftop) จ านวน 
   3 โครงการ รวม 1.3 MW ของบริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ยี่ จ ากัด 

บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด ได้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV 
Rooftop) 3 โครงการ รวม 1.3 MW  โดยท าสญัญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นระยะเวลา 25 ปี มลูค่าเงิน
ลงทนุรวมประมาณ 7.3 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2556 – พฤษภาคม 2557 
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 ความเส่ียงด้านความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 

บริษัทได้วา่จ้างบคุลากรท่ีมีความช านาญมาดแูลงาน และได้คดัเลือกบริษัท Enerray จากประเทศอิตาลี ท่ีมีประสบการณ์
และความพร้อมมาเป็นผู้ รับเหมาออกแบบ ก่อสร้าง โรงงานทัง้ 3 แห่ง  ทัง้นี ้บริษัทได้ลงนามในสัญญาขายไฟฟ้า
ระยะเวลา 25 ปี กบัการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหวา่งด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างตามขัน้ตอนของทาง
ราชการ  คาดวา่น่าจะก่อสร้างและด าเนินการได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

 ความเส่ียงเร่ืองเงนิลงทุน 

บริษัทได้รับการสนบัสนนุทางการเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศ และมีสภาพคล่องภายในเพียงพอในการท าโครงการ
ทัง้ 3 แห่งดงักลา่ว 

 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพนันาและส่งเสริมพลงังานทดแทน
ของกระทรวงพลงังานระยะ 10 ปี (2012 – 2021) ท่ีตัง้เป้าเพ่ิมการใช้พลงังานทดแทนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของพลงังานท่ี
ต้องการทัง้หมด 

3.1.5  ความเส่ียงจากผลประกอบการของบริษัทร่วม 

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั (“บางจากไบโอฟูเอล”) สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ซึง่เป็นบริษัท
ร่วมของบริษัท โดยบางจากไบโอฟเูอลได้ด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ซึง่ในปี 2553-
2556 บางจากไบโอฟูเอลมีก าไรสุทธิ 252.29 ล้านบาท 74.22 ล้านบาท 101.03 ล้านบาท และ 260.11 ล้านบาท
ตามล าดบั  และบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบางจากไบโอฟูเอลในงวดดงักล่าวจ านวน  75.72 ล้านบาท 
22.21 ล้านบาท 30.31 ล้านบาท และ 78.03 ล้านบาท ตามล าดบั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากผลประกอบการของบางจากไบโอฟเูอล  โดยผลประกอบการของบางจาก  ไบโอ
ฟูเอล จะมีผลกระทบโดยตรงต่อก าไรสทุธิและงบการเงินของบริษัท รายได้จากส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุน
ดงักล่าว จะไม่มีการหกัต้นทุนใดๆ ในงบก าไรขาดทุนของบริษัท และเป็นรายได้ท่ีบริษัทไม่ต้องน ามาค านวณภาษีเงินได้
นิติบคุคล  

ดงันัน้หากบางจากไบโอฟูเอลมีผลประกอบการท่ีดี จะท าให้บริษัทรับรู้ก าไรจากเงินลงทุน และส่งผลให้ก าไรสุทธิของ
บริษัทเพ่ิมสงูขึน้ ในทางตรงกนัข้ามหากผลประกอบการของบางจากไบโอฟูเอลไม่ดี หรือมีผลขาดทุนก็จะส่งผลต่อก าไร
สทุธิของบริษัทให้ลดลงได้    

ทัง้นี ้ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบางจากไบโอฟเูอล สรุปได้ดงันี ้

 ความเส่ียงจากความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดบิ 

เน่ืองจากการผลิตไบโอดีเซลยังคงต้องพึ่งพาน า้มนัปาล์มดิบเป็นหลกั ซึ่งน า้มันปาล์มดิบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตามปริมาณอปุสงค์และอปุทานในตลาด ในภาวะความไม่สมดลุของอปุสงค์และอปุทาน จะมีผล
ตอ่เสถียรภาพของราคาน า้มนัปาล์มดิบ ท าให้ราคามีความผนัผวนและอาจมีผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลิตไบโอดีเซลได้ ซึง่
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หากต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลอยู่ในระดบัสงูจะเป็นอปุสรรคต่อการพนันาและการส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน  ทัง้นี ้
ตามนโยบายของภาครัฐ ในปี 2557 กระทรวงพลังงานมีนโยบายก าหนดบังคับใช้น า้มันไบโอดีเซลจาก B5 เป็น B7 
(น า้มันดีเซลท่ีมีสวนผสมของน า้มันปาล์ม 7%) ภายในปี 2557 จะท าให้เกิดความต้องการไบโอดีเซล B100 วันละ
ประมาณ 3.5 – 4.5 ล้านลิตร คิดเป็นปริมาณน า้มนัปาล์มดิบประมาณปีละ 1.6 ล้านตนั เพ่ิมขึน้จากความต้องการน า้มนั
ปาล์มดิบเดิมประมาณวนัละ 1 ล้านตนั  และตัง้เป้าปรับให้เป็น B10 ภายในปี 2562 ซึง่อาจส่งผลให้ปาล์มในตลาดมี
ราคาสงูขึน้  ทัง้นีภ้าครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเตรียมวางนโยบายจดัสรรปริมาณปาล์ม
ให้เพียงพอตอ่การบริโภคและการน ามาผลิตพลงังาน 

บางจากไบโอฟูเอลได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงจากปัญหาความผันผวนของวตัถุดิบปาล์มน า้มนัดิบ ซึ่งเป็นต้นทุนหลกัใน
การผลิตไบโอดีเซล โดยได้ด าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากความผันผวนของปริมาณวตัถุดิบ ด้วยการ
คดัเลือกผู้ผลิตท่ีมีคณุภาพและความน่าเช่ือถือเป็นคูค้่ากวา่ 30 โรงงาน เพ่ือกระจายความเสี่ยงในการจดัหาวตัถดุิบ อีกทัง้
ได้มีการท าสญัญาซือ้ขายน า้มนัปาล์มดิบในระยะยาว (3 ปี) กบั Supplier รายใหญ่บางราย โดยมีปริมาณตามท่ีตกลงกนั
ในแตล่ะสญัญา ส าหรับราคาซือ้ขายจะอ้างอิงจากราคาตลาดของน า้มนัปาล์มดิบเป็นเกณฑ์  

 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 

ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลของบางจากไบโอฟูเอลส่วนใหญ่จ าหน่ายให้แก่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
(“BCP”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบางจากไบโอฟูเอล (BCP ถือหุ้ นบางจากไบโอฟูเอลร้อยละ 70) ซึ่งสัญญาซือ้ขาย
ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่างบางจากไบโอฟูเอล และ BCP ก าหนดให้ BCP จะต้องรับซือ้ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล 
B100 จากบางจากไบโอฟเูอล ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดท่ีบางจากไบโอฟเูอลผลิตได้ เป็นระยะเวลา 8 
ปี (จนถงึปี 2560) โดยมีราคาซือ้ขายและเง่ือนไขการค้าปกติทัว่ไป ส าหรับผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลสว่นท่ีเหลือจ าหน่ายให้แก่
ผู้ ค้าน า้มนัรายอื่นๆ  

บางจากไบโอฟูเอลอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่  (BCP)  อย่างไรก็ตาม โอกาสท่ีจะสญูเสียลกูค้าราย
ใหญ่ดงักล่าวมีน้อยมาก เน่ืองจาก BCP เป็นบริษัทแม่และเป็นผู้ก่อตัง้บางจากไบโอฟูเอล ตามโครงการพนันาพลงังาน
ทดแทน โดยให้บางจากไบโอฟูเอลเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 เป็นวตัถุดิบป้อนให้แก่ BCP ในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล   
นอกจากนี ้บางจากไบโอฟเูอลยงัมีความสามารถขายผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลให้กบัลกูค้ารายอื่น ซึง่ประกอบด้วยผู้ ค้าน า้มนั
รายใหญ่อื่นๆ อีกหลายราย 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

ในปัจจบุนัภาครัฐได้สง่เสริมการผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนการใช้น า้มนัดีเซล เพ่ือลดการน าเข้าน า้มนัจากต่างประเทศ 
เพ่ิมความมัน่คงด้านพลงังาน และเป็นการสง่เสริมการใช้พลงังานทดแทนจากพืชอนัเป็นผลผลิตภายในประเทศ โดยได้ให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลหลายรูปแบบ อาทิ การส่งเสริมด้านวตัถุดิบหรือการขยาย
พืน้ท่ีเพาะปลกูปาล์มน า้มนัท่ีจะน ามาใช้ผลิตไบโอดีเซล สนบัสนุนผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลตามสิทธิประโยชน์ของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การบังคบัใช้น า้มนัดีเซลหมุนเร็วท่ีต้องผสมไบโอดีเซล (B100) การ
ก าหนดราคาอ้างอิงการจ าหน่ายไบโอดีเซล การสร้างตลาดส าหรับไบโอดีเซลโดยใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือให้ราคาขาย
ปลีกน า้มนัไบโอดีเซลต ่ากว่าน า้มันดีเซล การก าหนดลกัษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
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ผู้บริโภค รวมทัง้การก าหนดอตัราเงินชดเชยท่ีได้รับจากกองทุนน า้มนั เน่ืองจากราคาไบโอดีเซลท่ีผลิตได้จะสูงกว่าราคา
หน้าโรงกลัน่ของน า้มนัดีเซลปกติ  

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสนับสนุนการผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนการใช้
น า้มันดีเซล อาจท าให้ผู้ ประกอบการผลิตไบโอดีเซลได้รับผลกระทบ การลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีได้
คาดการณ์ไว้ หรือท าให้ได้รับผลตอบแทนลดลงและไม่คุ้ มค่ากบัการลงทุน แต่ทัง้นีโ้อกาสท่ีภาครัฐจะยกเลิกนโยบาย
สนบัสนนุการผลิตไบโอดีเซลซึง่เป็นอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนมีน้อยมาก เน่ืองจากการพนันาพลงังานทดแทนถือเป็น
ยุทธศาสตร์หลักของการพันนาพลังงานของประเทศไทย ในการเพ่ิมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ด้วยการ
กระจายความเสี่ยงไมใ่ห้ต้นทนุพลงังานของประเทศผกูกบัราคาน า้มนัปิโตรเลียมเพียงอย่างเดียว ซึง่จะเป็นประโยชน์ และ
สร้างความเติบโต มัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยัง่ยืน       

 ความเส่ียงจากการลดลงของความต้องการใช้น ้ามันดีเซล 

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลของบางจากไบโอฟูเอล ใช้เป็นส่วนประกอบเพ่ือน าไปผสมในน า้มนัดีเซลในสัดส่วนต่างๆ  
ความต้องการไบโอดีเซลจึงขึน้กับแนวโน้มความต้องการใช้น า้มนัดีเซลในตลาด ซึ่งขึน้อยู่กับภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ความต้องการใช้รถยนต์ แนวโน้มของราคาน า้มนัดีเซลหรือเชือ้เพลิงอื่นๆ  ตลอดจนการเติบโตและการทดแทน
กันของการใช้พลงังานในรูปแบบต่างๆ  หากความต้องการใช้น า้มนัดีเซลเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีคาดการณ์ไว้ อาจส่งผล
กระทบตอ่การจ าหน่ายไบโอดีเซลและรายได้ของบางจากไบโอฟเูอล  

บางจากไบโอฟูเอลมีการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ภาวะตลาดและแนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
น า้มนัและพลงังานอื่นๆ  ตลอดจนความต้องการพลงังานของประเทศทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือจะได้ปรับตวัให้ทนัต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานในอนาคตได้ 

3.2 ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.2.1  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทสัง่ซือ้สารเคมีและอปุกรณ์ โดยการน าเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  ซึง่ส่วนใหญ่มีการก าหนดราคา
เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2554 - 2556 บริษัทมีมลูค่าการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเท่ากบั 509.70 ล้าน
บาท 389.54 ล้านบาท และ 488.15 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น ร้อยละ 71.33 ร้อยละ 54.70 และร้อยละ 74.56 
ของมูลค่าการสัง่ซือ้สินค้ารวมตามล าดบั ในขณะท่ีบริษัทมีสดัส่วนการขายสินค้าในประเทศและมีรายได้ส่วนใหญ่เป็น
สกลุเงินบาท ดงันัน้บริษัทจงึมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน หากค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้ 
จะท าให้บริษัทมีต้นทนุในการสัง่ซือ้สินค้าเพ่ิมขึน้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Currency Forward Contract) กับสถาบันการเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมีอายุสญัญาประมาณ 1-6  เดือน ครอบคลุม
ระยะเวลาการสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้  ทัง้นีบ้ริษัทท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือลดความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเท่านัน้ โดยบริษัทไมม่ีนโยบายเก็งก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และส าหรับการน าเข้าสินค้าบางส่วนท่ีไม่มีการ
ท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษัทมีการติดตามการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด 
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ประกอบกบัระยะเวลาระหวา่งการสัง่ซือ้สินค้าดงักลา่วกบัช่วงเวลาช าระค่าสินค้าห่างกนัไม่มาก ซึ่งบริษัทคาดว่าจะไม่ได้
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน นอกจากนีก้ารขายสินค้าให้กบัลูกค้ารายใหญ่บางรายท่ีมีมูลค่าสูง 
ลกูค้าและบริษัทสามารถตกลงร่วมกนัในการขายสินค้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ ซึง่ส่วนใหญ่ก าหนดเป็นเงินดอล
ลา่ร์สหรัฐ ท าให้บริษัทลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนลงได้บางสว่น  

ทัง้นี ้ท่ีผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนคอ่นข้างน้อย โดยในปี 2554 มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน
เท่ากบั 1.19 ล้านบาท  ในปี 2555 มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเท่ากบั 0.20 ล้านบาท และในปี 2556 มีผลก าไรจาก
อตัราแลกเปลี่ยนเท่ากบั 4.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร (ขาดทุน) เมื่อเทียบกบัรายได้จากการขายและบริการรวม 
เท่ากบัร้อยละ (0.09) ร้อยละ (0.02) และร้อยละ 0.53 ในปี 2554-2556 ตามล าดบั 

3.2.2  ความเส่ียงจากการมีเงนิกู้ยืมเพิ่มขึน้จ านวนมาก 

บริษัทกู้ ยืมเงินเพ่ิมขึน้จ านวนมากเพ่ือมาใช้ลงทุนในโครงการโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม จงัหวดัสโุขทยั (โครงการ 
PPP) จ านวนประมาณ 414 ล้านบาท ซึง่จะท าให้บริษัทมีหนีส้ินรวมเพ่ิมขึน้จ านวนมาก โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556
บริษัทและบริษัทย่อยมียอดเงินกู้ ยืมคงค้างกบัสถาบนัการเงิน (เงินกู้ ยืมระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้ ยืมระยะสัน้) 
จ านวนรวมทัง้สิน้ 374.87 ล้านบาท และมีหนีส้ินรวมจ านวน 667.80 ล้านบาท ในขณะเดียวกนับริษัทก็มีฐานเงินทุน
เพ่ิมขึน้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไป จ านวน 24.3 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.90 บาท รวมมูลค่าประมาณ 191.97 ล้านบาท ซึ่งท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 เพ่ิมขึน้เป็น 966.78 ล้านบาท  ดงันัน้ อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (D/E Ratio) เท่ากบั 0.69 เท่า  

บริษัทคาดว่าการกู้ ยืมเงินเพ่ิมขึน้ดงักล่าว จะไม่ท าให้บริษัทมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนเพิ่มขึน้จนเกินกว่าอัตราที่
ธนาคารก าหนดในเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินต่างๆ ของบริษัท ท่ีก าหนดให้บริษัทต้องด ารงอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุน
ไมเ่กินกวา่ 2.0 เท่า  ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนค่อนข้างต ่าอยู่แล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มี
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเท่ากบั 0.69 เท่า  

นอกจากนี ้การช าระคืนเงินกู้ ยืมทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ในอนาคต จะไมท่ าให้บริษัทมีอตัราสว่นความสามารถในการช าระ
หนี ้(Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ต ่ากวา่อตัราท่ีก าหนดในเง่ือนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน ท่ีต้องด ารงอตัราส่วน 
DSCR ไมต่ ่ากวา่ 1.2 เท่า และ 2.0 เท่า ส าหรับการกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
บริษัทมีอตัราส่วน DSCR เท่ากบั 4.84 เท่า  ซึ่งในอนาคตท่ีบริษัทจะมีภาระช าระคืนเงินกู้ ยืมท่ีเพ่ิมขึน้จากการกู้ ยืมเงิน
ดงักลา่ว แตก่็คาดวา่จากความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงานท่ีดีอย่างต่อเน่ือง จะท าให้บริษัทสามารถรักษา
อตัราสว่นทางการเงินดงักลา่วไมใ่ห้น้อยกวา่ท่ีธนาคารก าหนดได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ตลาดท่ีอาจปรับเพ่ิมขึน้ในอนาคต เน่ืองจากการกู้ ยืมเงินในครัง้นีม้ี
การก าหนดอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั อ้างอิงกบัอตัรา MLR ของธนาคารท่ีให้กู้ ยืมเงิน (อตัราดอกเบีย้ท่ีตกลงกนัต ่ากว่า
อตัรา MLR ของธนาคารท่ีให้กู้ ยืมเงิน) ดงันัน้ หากในอนาคตธนาคารมีการปรับเพ่ิมขึน้ของอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว  จะ
สง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุทางการเงิน และผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทในอนาคต  
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3.3  ความเส่ียงอ่ืนๆ 

3.3.1   ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 นายกิตติ ชีวะเกต ุซึง่ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการของบริษัท 
ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 54.19 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่เป็นเสียงข้างมากสามารถ
ควบคมุนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได้ รวมทัง้สามารถควบคมุมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ยกเว้นเร่ืองท่ี
กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจ
มีความเสี่ยงจากการไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส  และมีการถ่วงดลุอ านาจดงักล่าว บริษัทจึงได้จัด
โครงสร้างการบริหารจดัการโดยบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน การมอบอ านาจ
ให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชดัเจน มีการแตง่ตัง้บคุคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจ านวน 3 
ท่าน(ทกุท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ) ซึง่มากกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 7  ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบ 
ถ่วงดลุการตดัสินใจ และพิจารณาอนมุตัิรายการตา่งๆ ก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้บริษัทได้ก าหนดมาตรการ
การท ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจ ากัดการออกเสียงของ  ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง   นอกจากนี ้
บริษัทยงัจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการวา่จ้างบริษัทผู้ช านาญการจากภายนอกท่ีปฏิบตัิงานเป็นอิสระและขึน้
ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าท่ีหลกัในการดแูลระบบควบคมุภายในเพ่ือให้เป็นไปตามระบบท่ีได้ก าหนดไว้  
ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นถงึความโปร่งใสและถ่วงดลุอ านาจในการบริหารงานของบริษัท 

 

อย่างไรก็ดี  ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดคู่มือบริหารความ
เสี่ยงองค์กร และแตง่ตัง้คณะท างาน เพ่ือศกึษาและแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักท่ีบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ สรุปได้ดงันี ้   

                (หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน 2,047,633.00 เป็นเจ้าของ - 

2. อาคารและสว่นปรับปรุง 24,859,163.60 เป็นเจ้าของ - 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 164,744,167.99 เป็นเจ้าของ 

จดจํานองเพ่ือเป็น

หลกัประกนัการกู้ ยืมเงิน

กบัสถาบนัการเงิน 

4. เคร่ืองใช้สํานกังาน 4,364,945.88 เป็นเจ้าของ - 

5. เคร่ืองตกแตง่สํานกังาน 2,390,182.44 เป็นเจ้าของ - 

6. ยานพาหนะ 

 

 

14,791,972.65 

 

 

เป็นเจ้าของ / ผ่อนชําระตามสญัญาเช่าการเงิน 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 มีเจ้าหนีต้าม

สญัญาเช่าการเงิน 8,100,446.59 บาท 

7. สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง       

(โครงการ PPP ท่ีจงัหวดัสโุขทยั 

บนท่ีดินท่ีบริษัทมีสทิธิการเช่าอยู่

อายสุญัญาเช่า 4 ปี ตอ่ครัง้ละ 4 ปี 

รวมไมเ่กิน 20 ปี (เร่ิมเช่าตัง้แต ่

2 ก.ค. 2555)) 

584,229,450.98 

 

 

 

 

 

บริษัทจะนําเคร่ืองจกัร ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ

สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง ไปทําสญัญาเช่าแบบ 

ลีสซิ่งกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง่ โดยจะ

ดําเนินการภายในเดือนมกราคม 2557  

                 รวม 797,427,516.54  

 

4.2 รายละเอียดของสัญญา / สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

4.2.1 สัญญาเช่า 

บริษัททําสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังานใหญ่ สํานกังานสาขา คลงัสินค้า ท่ีดินสําหรับก่อสร้างโรงงานผลิต CBG 

แม่แตง1  โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และ ท่ีดินสําหรับก่อสร้างโรงงานผลิต CBG แม่แตง2 โดยทําสญัญาเช่ากบั

บุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนักบับริษัท ยกเว้นการทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีคลงัสินค้า 1 แห่ง ท่ีได้ทําสญัญาเช่ากบับุคคลท่ีเก่ียวโยง

กนักบับริษัท โดยมีรายละเอียดของสญัญาเช่า ดงันี ้
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สํานักงาน

/

คลังสินค้า 

คู่สัญญา สถานที่เช่า 

ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่ 

จาํนวน 

ปีที่เช่า 

วันเร่ิม 

สัญญา 

วันสิน้สุด 

สัญญา 

(ตร.ม.) 

1.  สํานกังาน

ใหญ่  

บจก. นํา้มนั

ปิโตรเลียม

ไทย   

อาคาร ทีพีแอนด์ที ทาวเวอร์ 

ชัน้ท่ี 18,19,20 เลขท่ี 1 ซอย

วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดี

รังสิต  จตจุกัร กทม. 

3 

3 

3 

3 

1 พ.ค. 56 

1 พ.ค. 56 

1 ธ.ค. 54 

1 ก.ค. 56 

30 เม.ย.59 

30 เม.ย.59 

30 พ.ย. 57 

30 มิ.ย. 59 

96 

387 

176 

320 

2.  สํานกังาน

สาขาระยอง  

นางสาว

นิตยา  

พ่วงพทุธิ 

เลขท่ี 267/77 ถนนสขุมุวิท 

ตําบลมาบตาพดุ อําเภอเมือง

ระยอง จงัหวดัระยอง  

2 

 

1 มิ.ย. 54 

 

31 พ.ค. 56 

ไมต่อ่สญัญา 

ย้ายที่ตัง้สาขา 

อาคาพาณิชย์ 

1 หลงั 

นายอมัรินทร์ 

มะมิง 

เลขท่ี 188/76 ถนนสขุมุวิท 

ตําบลมาบตาพดุ อําเภอเมือง

ระยอง จงัหวดัระยอง 

2 1 มี.ค.56 28 ก.พ. 58 อาคาพาณิชย์ 

1 หลงั 

3.  คลงัสินค้า 

 

นางสาว 

ชวิษศา   

ชีวะเกตุ1/ 

 

เลขท่ี 999 หมู ่4 ซอยเสริมมิตร 

99 ถนนสขุมุวิท   ตําบลบางป ู

อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

3 1 ม.ค. 56 31 ธ.ค. 58 2,200 

4.  คลงัสินค้า   

จ.สงขลา 

หจก.ธรรมราช 

เอน็จิเนียร่ิง

แอนด์คอน

สตรัคชัน่

เซอร์วิส 

เลขท่ี 613/13 ถนนสงขลา - จะ

นะ หมูท่ี่2 ตําบลพะวง  อําเภอ

เมือง จงัหวดัสงขลา 

3 1 มี.ค. 54 28 ก.พ. 57 300 

5.  ท่ีดิน 3 

แปลง  

อ.แมแ่ตง  

จ.เชียงใหม่2/ 

โรงงานCBG 

แมแ่ตง1 

นายมงคล 

สมยารัตน์ 

ท่ีดินจํานวน 3 แปลง 

1. น.ส.3ก เลขท่ี1524 เนือ้ท่ี 5-

0-7 ไร่  

2. น.ส.3ก เลขท่ี 847 เนือ้ท่ี 1-

3-10 ไร่  

3. น.ส.3ก เลขท่ี 849 เนือ้ท่ี 4-

2-10 ไร่  

18 1 ส.ค. 54 31 ก.ค.72 11 ไร่ 

1 งาน 

27 ตารางวา 

 

6.  ท่ีดิน 3 

แปลง  

ต. กกแรต  

อ.กงไกรลาศ  

จ.สโุขทยั3/ 

นางทวีป ใจ

ฉลาด 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14678 เลขท่ี

ดิน 57 หน้าสํารวจ 1342 เนือ้ท่ี 

4-2-84 ไร่ 

4 2 ก.ค. 55 1 ก.ค. 59 22 ไร่ 3 

ตารางวา 

 นางสมบญุ     

ฝ้ายอ่ิม 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14676 เลขท่ี

ดิน 55 หน้าสํารวจ 1340 เนือ้ท่ี 

10 ไร่ 

4 2 ก.ค. 55 1 ก.ค. 59 



 บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556   หน้า 63 

 

 

 

สํานักงาน

/

คลังสินค้า 

คู่สัญญา สถานที่เช่า 

ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่ 

จาํนวน 

ปีที่เช่า 

วันเร่ิม 

สัญญา 

วันสิน้สุด 

สัญญา 

(ตร.ม.) 

 นายรี ชัง่ทอง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 19738 เลขท่ี

ดิน 190 หน้าสํารวจ 2698 เนือ้

ท่ี 6-1-64 ไร่ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 19739 เลขท่ี

ดิน 191 หน้าสํารวจ 2699 เนือ้

ท่ี 0-3-55 ไร่ 

4 2 ก.ค. 55 1 ก.ค. 59 

7

. 

ท่ีดิน 4

แปลง  

อ.แมแ่ตง  

จ.เชียงใหม ่

โรงงานCBG 

แมแ่ตง2 

นางจินฏา 

มรรควิบลูย์

ชยั 

 

 

 

 

ท่ีดินจํานวน 3 แปลง 

1. น.ส.3ก เลขท่ี 842 เนือ้ท่ี  

     3-3-20 ไร่  

2. น.ส.3ก เลขท่ี 843 เนือ้ท่ี  

     3-1-93 ไร่  

3. น.ส.3ก เลขท่ี 1535 เนือ้ท่ี  

     2-0-37 ไร่  

18 1 ต.ค. 56 30 ก.ย.74 9 ไร่ 

150 ตารางวา 

 

นายมงคล 

สมยารัตน์ 

ท่ีดิน น.ส.3ก เลขท่ี 848  

เนือ้ท่ี 2-1-10 ไร่  

18 11 พ.ย. 56 10 พ.ย.74 2 ไร่ 1 งาน  

10 ตารางวา 

หมายเหต ุ:  1/นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ เป็นบตุรของนายกิตติ ชีวะเกต ุผู้ ถือหุ้นใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผู้จดัการของบริษัท การทําสญัญาเช่าระหว่างบริษัทกบันางสาวชวิษศา  ชีวะเกต ุดงักล่าว ถือเป็น

การทํารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบในการ

ประชุมเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล และถือเป็นการ

ทํารายการท่ีสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

 2/ ที่ดนิเช่า 3 แปลง ที่จังหวัดเชียงใหม่ (โรงงาน CBG แม่แตง1) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้โครงการ

ผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงู (CBG) ซึง่จะเร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2556 เป็นต้นไป ทัง้นี ้เม่ือ

สิน้สุดการเช่า สิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นอาคารโรงงานตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่า สําหรับเคร่ืองจักร 

เคร่ืองปรับอากาศ อปุกรณ์เคร่ืองมือ รวมถงึทรัพย์สินท่ีสามารถถอดหรือเคลื่อนท่ีได้ และทรัพย์สินอ่ืน บริษัท

มีสิทธิขนย้ายออกไปจากสถานท่ีเช่าได้ 
3/ ที่ดินเช่า 3 แปลง ที่ จังหวัดสุโขทัย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม โดยมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

ระยะเวลาการเช่า  4 ปี และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่ายินยอมให้สิทธิบริษัทต่ออายุการเช่า

ตอ่ไปอีกคราวละ 4 ปี แตร่วมแล้วต้องไม่เกิน 16 ปี นบัแต่ครบระยะเวลา 4 ปี ของสญัญาเช่าฉบบัแรก (รวม 

20 ปี)  

การต่ออายุการเช่า  จะมีผลเม่ือบริษัทได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยงัผู้ ให้เช่าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อน

ครบกําหนดระยะเวลาเช่า หากบริษัทมิได้ดําเนินการภายในกําหนดให้ถือว่าการเช่าสิน้สดุลงโดยไม่มีการต่อ



 บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556   หน้า 64 

 

 
อายุการเช่าอีกต่อไป โดยบริษัทจะต้องไปทําการจดทะเบียนการเช่า ณ สํานกังานท่ีดินให้แล้วเสร็จภายใน

กําหนดเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัทําสญัญาเช่าใหม่ในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เม่ือมีการต่ออายุการเช่าให้มี

การคิดคา่เช่าเพ่ิมในอตัรา 3,000 บาท ตอ่ 1 ไร่ (รวม 4 ปี)  

การสิน้สดุของสญัญาและการบอกเลิกสญัญา  มี 2 กรณี ได้แก่ 1) บริษัทถูกศาลสัง่ให้เป็นบุคคลล้มละลาย  

2) ผู้ ให้เช่าผิดนัดสญัญา หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสญัญา  ภายหลงัจากท่ีบริษัทมีหนงัสือเตือนไปยัง

ผู้ ให้เช่าให้แก้ไขเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั แล้ว  

การสง่มอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืน เม่ือการเช่าสิน้สดุลงไมว่า่กรณีใดๆ บริษัทจะต้องส่งมอบท่ีดินคืนให้แก่ผู้ ให้เช่า

ในสภาพใกล้เคียงกับก่อนการเช่า โดยบริษัทมีสิทธิขนย้ายทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองจักร 

เคร่ืองปรับอากาศ อปุกรณ์เคร่ืองมือ สินทรัพย์ท่ีสามารถถอดหรือเคลื่อนท่ีได้ และสินทรัพย์อ่ืนๆ ออกไปจาก

สถานท่ีเช่าได้  

ทัง้นี ้หากบริษัทถกูรอนสิทธิหรือถูกโต้แย้งสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆจนเป็นเหตใุห้บริษัทไม่อาจเข้าครอบครองหรือ

ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ผู้ ให้เช่าหรือเจ้าของท่ีดินจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่า

ขาดประโยชน์ รวมตลอดถงึคา่ใช้จ่ายใดๆท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่บริษัท  โดยผู้ให้เช่าได้ดําเนินการจดทะเบียน

การเช่าท่ีดินทัง้ 3 แปลงนีใ้ห้แก่บริษัท กบัสํานกังานท่ีดิน เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2555 
     4/ ที่ดนิเช่า 4 แปลง ที่จังหวัดเชียงใหม่ (โรงงาน CBG แม่แตง2) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้โครงการ

ผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงู (CBG) ซึง่จะเร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2558 เป็นต้นไป ทัง้นี ้เม่ือ

สิน้สุดการเช่า สิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นอาคารโรงงานตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่า สําหรับเคร่ืองจักร 

เคร่ืองปรับอากาศ อปุกรณ์เคร่ืองมือ รวมถงึทรัพย์สินท่ีสามารถถอดหรือเคลื่อนท่ีได้ และทรัพย์สินอ่ืน บริษัท

มีสิทธิขนย้ายออกไปจากสถานท่ีเช่าได้ 

 

4.2.2 สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน  

ทรัพย์สินที่เอา

ประกันภัย 
บริษัทประกัน 

ประเภท

กรมธรรม์ 
ทุนประกัน* 

ระยะเวลา

ประกันภัย 
ผู้เอาประกันภัย 

คลังสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ 

1. สิ่งปลกูสร้าง

อาคาร

คลงัสินค้า 

2. สตอ็กสินค้า 

นํา้ยาเคมีชนิด

ตา่งๆ และ

อ่ืนๆ ท่ีเก็บอยู่

ในอาคาร

คลงัสินค้า

ตามข้อ 1 

บริษัท กรุงเทพ

ประกนัภยั 

(มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

กรมธรรม์ประกนั

อคัคีภยั ขยาย

ความคุ้มครอง

ถงึภยัลมพาย ุ

และภยัระเบิด 

 

 

 

 

 

10 ล้านบาท 

 

100 ล้านบาท 

 

 

 

 

1 ปี 

(วนัท่ี 12 

ตลุาคม 

2556 -12 

ตลุาคม 

2557) 

 

 

 

 

บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอด

ซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิ

คลัส์ ยกเว้น สิ่งปลกูสร้าง 

(วงเงิน 10 ล้านบาท)ผู้ รับ

ประโยชน์ คือ นางนิรมล 

ชีวะเกต*ุ* ในฐานะ

ตวัแทนของผู้ ให้เช่า

คลงัสินค้า 
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ทรัพย์สินที่เอา

ประกันภัย 
บริษัทประกัน 

ประเภท

กรมธรรม์ 
ทุนประกัน* 

ระยะเวลา

ประกันภัย 
ผู้เอาประกันภัย 

โรงงาน CBG จังหวัดเชียงใหม่ (แม่แตง 1) 

1 สิ่งปลกูสร้าง 

ตวัอาคาร

เคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ 

2.สต๊อกสินค้า 

   อะไหล ่

บริษัท 

เมืองไทย

ประกนัภยั 

จํากดั(มหาชน) 

 

 

All Risks 

Insurance 

 

 

 

 

149.50 ล้านบาท 

 

 

 

0.5 ล้านบาท 

 

4 กมุภาพนัธ์ 

2557 –  

4 กมุภาพนัธ์ 

2558 

บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอด

ซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิ

คลัส์  / ผู้ รับประโยชน์ 

บริษัท ธนาคารกสิกร

ไทย จํากดั(มหาชน) 

ตามภาระผกูพนั 

โรงงาน PPP จังหวัดสุโขทยั 

1. สิ่งปลกูสร้าง 

ตวัอาคาร

เคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ 

2.เฟอร์นิเจอร์, 

   อปุกรณ์สนง., 

   และ อ่ืนๆ 

3.สตอ็กอะไหล ่

4.ธุรกิจหยดุ 

    ชะงกั 

บริษัท 

เมืองไทย

ประกนัภยั 

จํากดั(มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

All Risks 

Insurance 

 

 

570 ล้านบาท 

 

 

 

0.6 ล้านบาท 

 

 

0.1 ล้านบาท 

6 ล้านบาท 

26 ธนัวาคม 

2556 –  

26 ธนัวาคม 

2557  

บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอด

ซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิ

คลัส์  / ผู้ รับประโยชน์ 

บริษัท แฟคตอรี แอนด์ 

อีควิปเมนท์ กสิกรไทย 

จํากดั ตามภาระผกูพนัe 

 

หมายเหต ุ:  * ทนุประกนัภยัทรัพย์สินครอบคลมุมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีทําประกนัภยั 

  **นางนิรมล ชีวะเกตุ เป็นภรรยาของนายกิตติ ชีวะเกตุ ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผู้จดัการของบริษัท 

 

4.2.3 สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

(1)  โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) – CBG แม่แตง 1 

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงูของบริษัท ท่ีตัง้อยู่ท่ีอําเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2553 ในกิจการผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงู ประเภท 

1.18 สําหรับกิจการผลิตแอลกอฮอล์ หรือเชือ้เพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทัง้เศษหรือขยะหรือของเสีย ตามบัตร

ส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1506(1)/2553 โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน อาศัยอํานาจตาม

พระราชบญัญติัการลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมี

เง่ือนไขการสง่เสริมการลงทนุท่ีสําคญั ได้แก่  
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1. ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการ คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอปุการะของบุคคลทัง้

สองประเภทนี ้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าท่ี

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุพิจารณาเห็นสมควร 

2. ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตทํางาน

เฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีการทํางานท่ีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีได้รับ

อนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัร 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุพิจารณาอนมุติั 

4. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปี 

นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้  

5. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม

คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

6. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็น

เวลาอีก 5 ปี หลงัจากท่ีพ้นกําหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ 

7. ได้รับอนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปีนบัแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ 

8. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกร้อยละย่ีสิบห้าของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสื่อมราคาตามปกติ 

(2) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) 

บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุสําหรับโครงการโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม จากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุ โดยเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีหนงัสือแจ้งอนุมติัให้การส่งเสริมในกิจการ

ผลิตก๊าซธรรมชาติอดั, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซโซลีนธรรมชาติ ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการ

พืน้ฐาน ตามบตัรสง่เสริมการลงทุนเลขท่ี 2265(2)/2555 และได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสง่เสริมการลงทนุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญัได้แก่  

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน

ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี

รายได้จากการประกอบกิจการนัน้ๆ  

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวม

คํานวณภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลนัน้  

4. ได้รับอนุญาตให้หกัเงินลงทุนในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 

นอกเหนือจากการหกัคา่เสื่อมราคาตามปกติ  
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เง่ือนไขท่ีสําคญัเฉพาะโครงการ 

1. เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมจะต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่และเคร่ืองจกัรซึง่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน

อากรขาเข้านัน้ จะต้องนําเข้ามาภายในวนัท่ี 7 มีนาคม 2558 

2. จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมท่ีจะเปิดดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือน นบัแต่วนัท่ีออก

บตัรสง่เสริม 

3. จะต้องดําเนินการตามสาระสําคญัของโครงการท่ีได้รับการสง่เสริมในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ชนิดผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซโซลีน 

3.2 ขนาดของกิจการ มีกําลงัการผลิต ดงันี ้

i. ก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ปีละประมาณ 11,610 ตนั 

ii. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ปีละประมาณ 4,530 ตนั 

iii. ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ปีละประมาณ 810 ตนั 

3.3 ภาษีเงินได้นิติบุคลท่ีได้รับการยกเว้น มีมลูค่าไม่เกิน 203,000,000 บาท ทัง้นี ้จะปรับเปลี่ยนตามจํานวน

เงินลงทนุ โดยไมร่วมคา่ท่ีดินและทนุหมนุเวียนท่ีแท้จริงในวนัเปิดดําเนินการตามโรงการท่ีได้รับการสง่เสริม 

3.4 จะต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ

มาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแตว่นัท่ีเปิดดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ภายใน

กําหนดเวลาดงักลา่วจะถกูเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลา 1 ปี 

3.5 จะต้องได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีออก

บตัรสง่เสริม 

(3) โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) – CBG แม่แตง 2 

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสงูของบริษัท ท่ีตัง้อยู่ท่ีอําเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 17 กันยายน 2556 ในกิจการผลิตก๊าซชีวภาพอดัความดนัสูง 

ประเภท 1.18 สําหรับกิจการผลิตแอลกอฮอล์ หรือเชือ้เพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทัง้เศษหรือขยะหรือของเสีย ตาม

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 2304(1)/2556 โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน อาศยัอํานาจตาม

พระราชบญัญติัการลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมี

เง่ือนไขการสง่เสริมการลงทนุท่ีสําคญั ได้แก่  

1. ได้รับอนญุาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการ คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอปุการะของบุคคลทัง้

สองประเภทนี ้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าท่ี

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุพิจารณาเห็นสมควร 

2. ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตทํางาน

เฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีการทํางานท่ีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีได้รับ

อนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัร 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุพิจารณาอนมุติั 

4. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปี 

นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้  
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5. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม

คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

6. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็น

เวลาอีก 5 ปี หลงัจากท่ีพ้นกําหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ 

7. ได้รับอนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปีนบัแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ 

8. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกร้อยละย่ีสิบห้าของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสื่อมราคาตามปกติ 

 

4.3  นโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงกับธุรกิจหลกัของบริษัทท่ีมีศกัยภาพในการสร้างผลกําไรและมี

โอกาสในการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ (Synergy) 

ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากขึน้ หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

(Value Added) ให้แก่ธุรกิจของบริษัท โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการ

บริหาร ตลอดจนการส่งตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ ถือหุ้น โดย

ผู้แทนของบริษัทมีหน้าท่ีออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทางหรือทิศทางท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ สําหรับการ

ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทัง้นีก้ารจะส่งตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมของบริษัทดงักลา่ว บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึน้กบัข้อตกลงร่วมกนั โดยตวัแทนอาจเป็น

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู หรือบคุคลใดๆ ซึง่มีคณุสมบติัและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจ

นัน้ๆ 

ปัจจบุนับริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ  

1.  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 

49.997 ของทนุจดทะเบียนจํานวน 10 ล้านบาท (HYDRO ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.997 และผู้บริหารของบริษัทถือหุ้น

ในสดัสว่นร้อยละ 0.006)  บริษัทมีมลูค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เท่ากบั 5 ล้าน

บาท โดยมีผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกต ุประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ นางสาวนิลรัตน์ 

จารุมโนภาส รองกรรมการผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผู้ จัดการฝ่ายขาย 

การตลาด และปฏิบติัการ เข้าร่วมเป็นกรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม) ในบริษัทย่อยดงักล่าว ร่วมกบักรรมการท่ีเป็นผู้แทน

ของ HYDRO อีก 2 ท่าน ซึง่เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามด้วย (กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษัท 1 ท่าน ลงนามร่วมกบั

กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ HYDRO อีก 1 ท่าน) 

2.  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟ้า การขนสง่คมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50.0094 ของทุนจดทะเบียน

จํานวน 30 ล้านบาท (ผู้บริหารของบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 0.0006)  บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยตาม

ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 5.20 ล้านบาท โดยมีผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกต ุประธาน
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เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส รองกรรมการผู้ จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ

นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผู้ จัดการฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นกรรมการ (ผู้ มีอํานาจลง

นาม) ในบริษัทย่อยดงักลา่ว  

3.  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั ประกอบธุรกิจการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกบัด้านพลงังาน โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 99.999 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 30 ล้านบาท (ผู้บริหารของบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 0.001)  บริษัทมี

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 30 ล้านบาท โดยมีผู้บริหารของบริษัท 

ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส รองกรรมการ

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และนายชชัพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบติัการ เข้า

ร่วมเป็นกรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม) ในบริษัทย่อยดงักลา่ว  

นอกจากนี ้บริษัทมีการลงทนุในบริษัทร่วม 2 บริษัท คือ  

1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล  จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและบริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน

จํานวน 281.50 ล้านบาท (BCP ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 70) เงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีมลูค่าตามวิธีราคา

ทุนเท่ากบั 111.05 ล้านบาท และมีมลูค่าตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 268.37 ล้านบาท โดยมีนายกิตติ ชีวะเกต ุประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการของบริษัท และนายชชัพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายขาย การตลาด 

และปฏิบติัการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทดงักลา่ว 

2. บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี  จํากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 

100 ผ่าน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด), เซบิกาซ เอสพีเอ ประเทศอิตาลี และ บริษัท ลีเกิล แอนด์ คอมเมอร์เชียล 

เซอร์วิส อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ประกอบเป็นท่ีปรึกษา ออกแบบ  และรับเหมาก่อสร้าง (EPC CONTRACT) โรงงาน

ก๊าซชีวภาพ โดย บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จํากดั  ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 4 ล้านบาท (เซบิ

ก๊าซ เอสพีเอ ประเทศอิตาลี และ บริษัท ลีเกิล แอนด์ คอมเมอร์เชียล เซอร์วิส อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 51) เงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีมลูค่าตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 0 ล้านบาท และมีมลูค่าตามวิธีส่วนได้

เสียเท่ากบั 1.68 ล้านบาท โดยมีนางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ นายชชั

พล ประสพโชค รองกรรมการผู้ จัดการฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ เป็นผู้ แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัท

ดงักลา่ว 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึง่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบริษัทย่อย และ

ไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจอย่างมีนยัสําคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น 

6.1   ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จาํกัด (มหาชน) 

ช่ือภาษาองักฤษ : Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited 

ประกอบธุรกิจหลกั : นําเข้าและจําหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมสํารวจและ

ผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นนํา้มัน โรงปิโตรเคมี โรงผลิตนํา้มันหล่อลื่น 

โรงงานอตุสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอตุสาหรรมเคมีภณัฑ์ 

โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน

ทดแทน และระบบสาธารณปูโภค 

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107553000085 

ทนุจดทะเบียน : 331,748,331 บาท 

ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 277,102,419.50 บาท 

จํานวนหุ้น : 554,204,839 หุ้น 

ราคาพาร์ : 0.50 บาท  

  (จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้เม่ือวนัท่ี 22 ตลุาคม 2555) 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : ชัน้ 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 

โทรศพัท์ : 0-2936-1701 

โทรสาร : 0-2936-1700 

Web Site : www.uac.co.th  

เลขานกุารบริษัท : โทรศพัท์  0-2936-1701 ตอ่ 118 

  e-mail : sajjaporn@uac.co.th 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ : โทรศพัท์  0-2936-1701  

  e-mail : ir@uac.co.th 

 

6.2   ข้อมูลท่ัวไปของนิตบุิคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค็ จาํกัด 

ช่ือภาษาองักฤษ : UAC Hydrotek Company Limited 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 50.003 

ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจําหน่ายนํา้บริสทุธ์ิเพ่ือใช้ในการบริโภคและใช้ในอตุสาหกรรม 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105554049345 

ทนุจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 

ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 10,000,000 บาท 

http://www.uac.co.th/
mailto:ir@uac.co.th
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จํานวนหุ้น : 100,000  หุ้น 

ราคาพาร์ : 100 บาท  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : ชัน้ 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 

โทรศพัท์ : 0-2936-1701 

โทรสาร : 0-2936-1700 

 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทพีีท ีเอน็เนอร์ยี่ จาํกัด 

ช่ือภาษาองักฤษ : UAC & TPT Energy Company Limited 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 50.01 

ประกอบธุรกิจหลกั : ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

การขนสง่คมนาคม และอตุสาหกรรมทัว่ไป 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105555167953 

ทนุจดทะเบียน : 30,000,000 บาท 

ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 30,000,000 บาท 

จํานวนหุ้น : 300,000  หุ้น 

ราคาพาร์ : 100 บาท  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : ชัน้ 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 

โทรศพัท์ : 0-2936-1701 

โทรสาร : 0-2936-1700 

 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ยี่ จํากัด 

ช่ือภาษาองักฤษ : UAC Energy Company Limited 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 100 

ประกอบธุรกิจหลกั : ลงทนุโครงการด้านพลงังาน 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105556136130 

ทนุจดทะเบียน : 30,000,000 บาท 

ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 30,000,000 บาท 

จํานวนหุ้น : 300,000  หุ้น 

ราคาพาร์ : 100 บาท  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : ชัน้ 19 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 

โทรศพัท์ : 0-2936-1701 

โทรสาร : 0-2936-1700 
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  ช่ือบริษัท  :  บริษัท เซบก๊ิาซ ยูเอซี จาํกัด 

ช่ือภาษาองักฤษ : Sebigas UAC Company Limited 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 49 (ถือผ่านบริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จํากดั) 

ประกอบธุรกิจหลกั : ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลงังาน 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105556161801 

ทนุจดทะเบียน : 4,000,000 บาท 

ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 4,000,000 บาท 

จํานวนหุ้น : 40,000  หุ้น 

ราคาพาร์ : 100 บาท  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : ชัน้ 18 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 

โทรศพัท์ : 0-2936-1701 

โทรสาร : 0-2936-1700 

 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จาํกัด 

ช่ือภาษาองักฤษ : Bangchak Biofuel Company Limited 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 30 

ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจําหน่ายนํา้มนัไบโอดีเซลและผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้จากการผลิต 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105551029246 

ทนุจดทะเบียน : 281,500,000 บาท 

ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 281,500,000 บาท 

จํานวนหุ้น : 2,815,000  หุ้น 

ราคาพาร์ : 100 บาท  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 28 หมู ่9 ตําบลบางกระสัน้ อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

13160 

โทรศพัท์ : 035-276500 

โทรสาร : 035-276549 
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6.3  ช่ือ สถานท่ีตัง้ ของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

1) นายทะเบียนหุ้นสามญั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

  กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท์  0-2229-2800   

2) ผู้สอบบญัชี นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2982 

 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

   316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท 

   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

   กรุงเทพมหานคร 10110 

   โทรศพัท์  0-2259-5300 

 



 

 

ส่วนที่ 2  การจัดการและ 
การก ากับดแูลกจิการ 

 
 

 
 

 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์  
แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

หุ้นสามัญ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 331,748,331 บาท เรียกชําระแล้ว 277,095,579.50 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 554,191,159 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  

 

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

                                                                                                                           ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556    

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จาํนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ 

1. นายกติต ิชีวะเกตุ  300,341,646  54.19 

2. กลุ่มจารุมโนภาส 38,121,418 6.88 

 2.1 นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส  24,838,924  4.48 

 2.2 นางสาวนิรนชุ จารุมโนภาส  13,282,494  2.40 

3. กลุ่มเสรีวิวัฒนา 24,358,976 4.40 

 3.1 นางวราณี เสรีวิวฒันา  17,831,576  3.22 

 3.2 นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวฒันา  6,527,400  1.18 

4. นางศัลยา จารุจนิดา  14,722,500  2.66 

5. นายสุทธิพงศ์ เวศย์วรุตม์  11,619,807  2.10 

6. กลุ่มเลิศรัชต์กุล 12,857,400 2.32 

 6.1 นายเจียรนยั เลิศรัชต์กลุ  10,833,360  1.95 

 6.2 นางลดัดา เลิศรัชต์กลุ 2,024,040 0.37 

7. กลุ่มลัมประเสริฐ 10,345,170 1.87 

 7.1 นางสาวกลัยา ลมัประเสริฐ  6,853,770  1.24 

 7.2 นางสาวมาลี ลมัประเสริฐ 3,491,400 0.63 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกัด  6,236,902  1.13 

9. กลุ่มโกสียรักษ์วงศ์ 5,610,300 1.01 

 9.1 นายไพฑรูย์ โกสียรักษ์วงศ์     5,580,300  1.01  

 9.2 นางสาวไพลิน โกสียรักษ์วงศ์ 30,000 0.01 

10. นางสาวนิรินทร์ จุ้ยอินทร์ 5,329,400  0.96  

 รวมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 429,543,519 77.51 

 ผู้หุ้นรายย่อย 124,647,640 22.49 

         รวมทัง้สิน้ 554,191,159 100.00 
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สําหรับทนุจดทะเบียนสว่นท่ีเหลือ จํานวน 54,652,751.50 บาท นัน้ มีไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิของบริษัท จํานวนไมเ่กิน 109,305,503 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  

ข้อจํากดัการถือหุ้นของชาวตา่งชาติ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและ

ชําระแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 หุ้นของบริษัทท่ีถือครองโดยชาวตา่งชาติมีประมาณร้อยละ 0.001 ของทุนชําระ

แล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั (Thai NVDR) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้ออก NVDR ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิงจํานวน 6,236,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.13 

ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว ณ วนัดงักล่าว ทัง้นี ้ผู้ ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทท่ีนําไปอ้างอิงทุก

ประการ จึงไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นได้ เน่ืองจากมิใช่ผู้ ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท แต่ทัง้นีใ้นทาง

ปฏิบติั บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดลุยพินิจอิสระของบริษัท 

ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั มิใช่ออกเสียงตามคําสัง่ของผู้ ถือ NVDR   

ทัง้นีจํ้านวนหุ้นของบริษัท ท่ีผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นัน้อาจมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งบริษัท จะไม่สามารถ

กําหนดได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr 

 

7.3  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

บริษัทได้มีการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (“UAC-W1”) จํานวนไมเ่กิน 

92,200,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม รวมถงึประชาชนและนกัลงทนุทัว่ไป ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

7.3.1  การจดัสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

บริษัทได้ดําเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจํานวน 79,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ 

UAC-W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในส่วนนี ้จะต้อง

เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนั Record Date (คือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2555) โดย

บริษัทได้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นดงักล่าวตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555   

7.3.2  การจดัสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ 

บริษัทได้ดําเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจํานวน 7,940,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ซึง่ได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทท่ีมีการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 

Offering) ในจํานวน 39,700,000 หุ้น (ณ มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ในอตัรา 5 หุ้นสามญัใหม่ต่อ 1 หน่วย

ใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยหุ้นเพ่ิมทุนในส่วนนี ้ได้ออกและเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้น

เดิมในช่วงระหวา่งวนัท่ี 26-30 พฤศจิกายน 2555 ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท โดยบริษัทสามารถขายหุ้นเพ่ิมทุนใน

สว่นนีไ้ด้ครบทัง้จํานวน 

 

http://www.set.or.th/nvdr
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7.3.3  การจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปท่ีได้จองซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนของ

บริษัท 

บริษัทได้ดําเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจํานวน 4,860,000 หน่วย ให้แก่ประชาชนและ

นกัลงทนุทัว่ไปซึง่ได้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท (Public Offering) ในจํานวน 24,300,000 หุ้น (ณ มลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท) ในอตัรา 5 หุ้นสามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) 

โดยหุ้นเพ่ิมทนุในสว่นนี ้ได้ออกและเสนอขายตอ่ประชาชนและนกัลงทนุทัว่ไป ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 10-11 มกราคม 

2556 ในราคาหุ้นละ 7.90 บาท 

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 มีกําหนดการใช้สิทธิทกุวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และ

ธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยวนัแรกและวนัสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวนัท่ี 29 มีนาคม 

2556 และ วนัท่ี 31 มกราคม 2559 ตามลําดบั โดยอตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 

7.50 บาท 

เน่ืองด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.11112 บาท เป็นจํานวนเงิน 51,198,482 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 60.88 

ของกําไรสทุธิหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย โดยจ่ายเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัราหุ้น

ละ 0.10 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.01112 บาท (กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้น

ปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท)  ซึง่จากการอนุมติัการจ่ายหุ้น

ปันผลดงักลา่วทําให้บริษัทจะต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไมเ่กิน 92,150,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าว  ทัง้นี ้การให้สิทธิดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมติัจากท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2556  ซึง่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปัน

ผลตามท่ีบริษัทเสนอ  โดยบริษัทได้กําหนดวนับนัทึกรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 3 เมษายน 

2556 และวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 4 เมษายน 2556 และกําหนดจ่ายปันผล

ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 โดยวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้เคร่ืองหมาย XD หุ้นของบริษัท คือ วนัท่ี 1 

เมษายน 2556   

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลดงักลา่วข้างต้น เข้าข่ายเป็นเง่ือนไขท่ีกําหนดให้บริษัทต้องดําเนินการปรับราคาการใช้

สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของ UAC-W1 ตามข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (“ข้อกําหนดสิทธิของ UAC-W1”)  ส่งผลให้มี

การปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของ UAC-W1 สําหรับการใช้สิทธิในครัง้ท่ี 2 (วนัท่ี 28 มิถนุายน 2556) เป็น

ต้นไป  ดงันี ้

 เดมิก่อนการปรับสิทธิ 
หลังการปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตัง้แต่

วันที่ 1 เมษายน 2556 

ราคาการใช้สิทธิ 7.50 บาทตอ่หุ้น  6.25 บาทตอ่หุ้น 

อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วย:  1 หุ้น 1 หน่วย: 1.20 หุ้น* 

* ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ของการแสดงความจํานงการใช้สทิธิในแต่ละ

ครัง้ คํานวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
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 นอกจากนี ้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ได้มีมติอนมุติัในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

-  การลดทนุ จดทะเบียนของบริษัท  โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีเหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 

UAC-W1 จํานวน 50,497 หุ้น 

-  การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกําหนดวตัถุประสงค์เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวนไม่เกิน 110,600,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการเพ่ิมทนุ ดงันี ้

    ก.  เพ่ิมทนุโดยการออกหุ้นสามญัใหมเ่พ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จํานวนไมเ่กิน 92,150,000 หุ้น 

    ข.  เพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จํานวนไมเ่กิน 18,450,000 หุ้น 

 ในปี 2556 ได้มีผู้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นของบริษัทจํานวน 1,139,033 หน่วย จากใบสําคญั

แสดงสิทธิ UAC-W1 ทัง้หมด 92,149,503 หน่วย  สรุปได้ดงันี ้

วันที่ใช้สิทธิ จาํนวนหน่วย UAC-W1 จาํนวนหุ้น UAC จาํนวนเงนิที่ได้รับ (บาท) 

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

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

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

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

รวมทัง้สิน้ 1,139,033 1,307,680 8,542,737.50 

หมายเหตุ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีใบสําคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 คงเหลือจํานวน 91,010,470 หน่วย 

 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 7.4.1  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และ

หกัสํารองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน

ปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขและข้อกําหนดในสญัญาต่างๆ ท่ีบริษัทผูกพนัอยู่ รวมทัง้

ข้อจํากดัทางกฎหมาย ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตด้วย  ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง

คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ

ประชมุคราวถดัไป  

ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2553 - 2555 

ปี 2553 2554 2555 

เงินปันผล/หุ้น 0.15 0.1167 0.01112 

หุ้นปันผล/หุ้น - 0.30 0.10 

อตัราเงินปันผล/หุ้น 0.15 0.4167 0.11112 

อตัรากําไรสทุธิ/หุ้น (*ปี 2553 มลูคา่ท่ีตราไว้เท่ากบั 1 บาท) 0.85* 0.20 0.29 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิเฉพาะกิจการ (%) 78.12 75.15 60.88 
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7.4.2  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทร่วม 

บริษัท บางจาก ไบโอฟเูอล จํากดั 

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระทําเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมี

จํานวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล 

บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั 

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระทําเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมี

จํานวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไร

หลงัจากที่บริษัทได้มีการจัดสรรเงินตามที่กฎหมายกําหนดไว้แล้ว  อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม 

ห้ามมิให้มีการแบ่งเงินปันผล 

 

7.4.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั / บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ย่ี จํากดั และ บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จํากดั 

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระทําเมื่อบริษัทได้มีการจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมี

จํานวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้มีการแบ่งเงิน

ปันผล 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 

 
 

*โครงสร้างองค์กรมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป 

คณะกรรมการบริษัท 

Board of Directors 

เลขานกุารบริษัท 

Corporate Secretary 

ผู้จดัการฝ่าย

การเงิน 

Vice President – 

Finance 

คณะกรรมการกํากบั

ดแูลกิจการ 

Corporate 

Governance 

Committee 

คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

Nomination & 

Remuneration 

Committee 

คณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง 

Risk Management 

Committee 

คณะกรรมการ

บริหาร 

Executive 

Committee 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

Audit 

Committee 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

Internal Audit 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

President & Chief Executive Officer 

รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

Executive Vice President - Finance and Accounting 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  

ฝ่ายขายและการตลาด 

Senior Vice President 

Sales & Marketing 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  

ฝ่ายปฏิบตัิการ 

Senior Vice President 

Operation 

รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบตัิการ 

Executive Vice President - Sales, Marketing and operation 

  

ผู้จดัการฝ่าย

วางแผนการเงิน 

Vice President – 

Finance Planning 

ผู้จดัการฝ่าย

บญัชี 

Vice President - 

Accounting 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย 

ลําดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ 11/11 

2. นายกิตติ  ชีวะเกต ุ กรรมการ  11/11 

3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการ  11/11 

4. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการ   10/11* 

5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 11/11 

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   10/11** 

7. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 11/11 

*  ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้เน่ืองจากติดภารกิจท่ีตา่งจงัหวดั 

** ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้เน่ืองจากติดภารกิจท่ีตา่งประเทศ 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้น และสามารถอทิุศเวลาในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเตม็ท่ี  โดยมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทท่ีถ่วงดลุกนัอย่างเพียงพอ อนัประกอบด้วย กรรมการ

อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน  ซึง่กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านปฏิบติัหน้าท่ีเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเป็นอิสระและมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ

การเงิน รวมถึงหน้าท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบ  นอกจากนี ้ได้มีการมอบอํานาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ

ฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน ตามรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อการกํากบัดแูลกิจการแล้ว 

 

8.2  ผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร*  ประกอบด้วย 

ลําดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายกิตติ ชีวะเกต ุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3. นายชชัพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบติัการ 

4. นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายขายและการตลาด 

5. นางจารุณี บญุมัง่มี ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

6. นางอารีย์ พลีขนัธ์  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

7 นางสาวสจัจาภรณ์ รัมยประยรู ผู้จดัการฝ่ายวางแผนการเงินและเลขานกุารบริษัท 

      * อ้างอิงตามโครงสร้างองค์กร ซึง่มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2557  โดยมีรายละเอียดของผู้บริหารปรากฏตาม

เอกสารแนบ 1 
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อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการมีอํานาจและหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถงึเร่ืองหรือกิจการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวนัของบริษัท  

2) จดัเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอํานาจการบริหารต่างๆของบริษัท 

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทเพ่ือพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความ

เห็นชอบ  

3) ดําเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนมุติั 

4) อนมุติัคา่ใช้จ่าย หรือเงินลงทนุนอกงบประมาณประจําปี หรือเกินกว่างบประมาณประจําปี ได้เป็นจํานวนเงินไม่

เกิน 10 ล้านบาทตอ่ปี  

5) มีอํานาจอนุมติัการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การเบิกจ่ายต่อ

ครัง้วงเงินเกินกวา่ 200,000 บาท การเบิกเงินทดรองจ่ายตอ่ครัง้วงเงินเกินกวา่ 50,000 บาท การเลีย้งรับรองและ

ให้ของขวญัตามงบประมาณตอ่เดือนวงเงินเกินกวา่ 100,000 บาท การจดัหาสินทรัพย์ถาวรวงเงินไม่เกิน 2 ล้าน

บาท การอนมุติัใบเสนอราคาวงเงินเกินกวา่ 30 ล้านบาท  การอนมุติัใบสัง่ขายวงเงินเกินกวา่ 30 ล้านบาท  

6) มีอํานาจอนมุติัการตดัหนีส้ญูไมเ่กิน 1 ล้านบาท 

7) พฒันาองค์กรและบคุลากรให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ือง 

8) เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

9) ดแูลและรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร 

10) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ 

ทัง้นี ้อํานาจประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตน

หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องซึง่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของ

บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการท่ีไม่อยู่ภายใต้การดําเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมติัรายการดังกล่าว

จะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนุมติัตามท่ีข้อบงัคบัของ

บริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

 

8.3  เลขานุการบริษัท 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

และตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้นางสาว    

สจัจาภรณ์ รัมยประยูร ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2555  เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลและให้

คําแนะนําแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติ

หน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดแูลและประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติ
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ของท่ีประชมุดงักลา่ว รวมทัง้ทําหน้าท่ีจดัทําและเก็บรักษาเอกสารสําคญัของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดั

ประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปีของคณะกรรมการ หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น 

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยคณุสมบติัของผู้

ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ก.   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

• กรรมการ 

  ในปี 2556 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ ดงันี ้ 

รายช่ือ ค่าตอบแทนกรรมการ 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 300,000 

2. นายกิตติ  ชีวะเกต*ุ 60,000 

3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส* 60,000 

4. นายชชัพล ประสพโชค* 60,000 

5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 300,000 

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 240,000 

7. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา 240,000 

   โบนสักรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหาร 1,500,000 

รวม 2,760,000 

หมายเหต ุ:  * เป็นค่าตอบแทนท่ีได้ รับจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารเพียงอย่างเดียว โดย

กรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,000 บาทเท่านัน้ และไม่มีสิทธิได้รับ

คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท  

ทัง้นี ้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2556 เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

ตําแหน่ง 
คา่ตอบแทน (บาท/คน/เดือน) 

2556 

1) ประธานกรรมการ  

2) กรรมการ                                   

3) ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                    

4) กรรมการตรวจสอบ 

5) กรรมการบริหาร 

 โบนสักรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 

25,000 

10,000 

15,000 

10,000 

5,000 

ไมเ่กิน 1.5 ล้านบาท 
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เง่ือนไขการจ่ายคา่ตอบแทน 

- คณะกรรมการท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ได้แก่ คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เท่านัน้ 

- กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในชุดต่างๆ ได้ด้วย  และ

สามารถได้รับเงินคา่ตอบแทนกรรมการของแตล่ะตําแหน่งตามท่ีกําหนด  

- กรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินในอัตราเดือนละ 10,000 บาท  และกรรมการบริหารจะได้รับ

คา่ตอบแทนเป็นเงินในอตัราเดือนละ 5,000 บาท อย่างไรก็ดี หากกรรมการบริหารดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของ

บริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดอ่ืนๆ ด้วย กรรมการบริหารท่านดงักล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัท และ/หรือไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในชุดอ่ืนๆด้วย แต่จะได้รับ

คา่ตอบแทนเฉพาะในสว่นของตําแหน่งกรรมการบริหารเท่านัน้  

- คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงิน

รางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มี

ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ

บริษัท โดยจะต้องไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท  ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ี

จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท  นอกจากนีก้ารจ่าย

ค่าตอบแทนดังกล่าวนัน้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด  

- กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารของบริษัททกุคนมีสิทธิท่ีจะได้รับโบนสั ในกรณีท่ีบริษัทเห็นสมควรบริษัทอาจจะพิจารณาการ

จ่ายโบนสันีใ้ห้กบักรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารทกุคนรวมกนัไมเ่กินปีละ 1,500,000 บาท  ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้ พิจารณาวา่เห็นควรจะให้มีการจ่ายโบนสัให้กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารเม่ือใด รวมทัง้ให้พิจารณารายละเอียดการจ่าย

โบนัส อาทิเช่น การจ่ายโบนัสให้จ่ายให้กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารทุกคนท่ียังคงดํารงตําแหน่งอยู่  กรณีท่ีกรรมการท่ี

ไมใ่ช่ผู้บริหารคนใดเพ่ิงเข้าดํารงตําแหน่งและยงัไมค่รบปี การจ่ายโบนสัอาจจะจ่ายตามสดัส่วนของระยะเวลาของการ

ดํารงตําแหน่งของกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารคนนัน้ 

• ผู้บริหาร   

     ในปี 2556 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้ผู้บริหาร ดงันี ้

ค่าตอบแทน 

2555 2556 

จาํนวนราย* 
ค่าตอบแทน 

 (ล้านบาท) 
จาํนวนราย* 

ค่าตอบแทน 

 (ล้านบาท) 

1.  เงินเดือนโบนสั และคา่ตอบแทนอ่ืนๆ 

ได้แก่ คา่นายหน้า คา่พาหนะ เงิน

สมทบประกนัสงัคม  

4   12.27 4   12.80 

2. เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 4 0.36 4 0.44 

3.  เงินสมทบซือ้หุ้นของบริษัท(EJIP) 3   0.31 3   0.35 
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ค่าตอบแทน 

2555 2556 

จาํนวนราย* 
ค่าตอบแทน 

 (ล้านบาท) 
จาํนวนราย* 

ค่าตอบแทน 

 (ล้านบาท) 

รวม  12.94  13.59 

หมายเหต ุ : * ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2556 ข้างต้น ไม่ได้รวมค่าตอบแทนของผู้ จดัการฝ่ายบัญชี ผู้จดัการฝ่าย                    

การเงิน และผู้จดัการฝ่ายวางแผนการเงิน 

 

ข.   ค่าตอบแทนอ่ืน 

  -ไมมี่- 

 

8.6  บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท 4 ท่าน) จํานวนทัง้สิน้ 105 คน ซึ่งเป็นพนกังานประจํา

ทัง้หมด โดยสามารถแบง่ตามสายงานได้ดงันี ้

สายงาน จํานวนพนกังาน 

ขาย การตลาด และปฏิบตัิงาน 73 

บญัชี 7 

การเงิน 3 

วางแผนการเงิน 2 

บริหารทัว่ไป 16 

ทรัพยากรบคุคล 2 

หนว่ยงานอ่ืนๆ (CSR&QM) 2 

 

• ค่าตอบแทนพนักงาน     

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานรวมเป็นเงิน 59.83 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่านายหน้า ค่า

พาหนะ เงินสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ เงินสมทบประกนัสงัคม เงินสมทบซือ้หุ้นของบริษัท (EJIP) และอ่ืนๆ 

• กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

บริษัทได้จดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2547 กบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ และเมื่อวนัท่ี 

30 กรกฎาคม 2552 ได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารกองทุนสํารองเลีย้งชีพเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสิกรไทย จํากดั โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังาน และเพ่ือจงูใจให้พนกังานทํางานกบับริษัทในระยะยาว  

• ค่าตอบแทนอื่น 

เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2554 บริษัทได้เร่ิมโครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง (Employee Joint Investment Program : 

“EJIP”) ของบริษัทและบริษัทย่อย วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน และสร้างความรู้สึกส่วนร่วมในการเป็น

เจ้าของบริษัท รวมทัง้ธํารงรักษาพนกังานไว้กับบริษัท อายุโครงการ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2554 ถึงวนัท่ี  30 กันยายน 

2557 พนกังานท่ีจะเข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นพนกังานประจําของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีอายกุารทํางานงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ในวนัเข้าร่วมโครงการ และเป็นพนกังานระดบัผู้จัดการแผนกขึน้ไปหรือท่ีบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่ไม่รวมถึงตําแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยเป็นไปตามความสมคัรใจของผู้ ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยต้องจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ของ

เงินเดือนทกุเดือน และบริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนพนกังานท่ีเข้าสมทบโครงการ ซึ่งอตัราท่ี

บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายสมทบขึน้อยูก่บัอายกุารทํางานของผู้ เข้าร่วมโครงการในวนัท่ีพนกังานเข้าร่วมโครงการ ในแตล่ะเดือนเงิน

สมทบดงักลา่วจะถกูนําไปซือ้หุ้นของบริษัท (“UAC”) ท่ีซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดและเง่ือนไขของโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 ทัง้นี ้พนกังานท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถทยอยขายหุ้น UAC ในโครงการได้เมื่อ

ครบกําหนดเวลา 1 ปี ตามอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั เป็นตวัแทนดําเนินการ

ในเร่ืองนี ้

• นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายพฒันาบคุลากรทกุระดบัอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถอนัจะทําให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทใน

การท่ีจะมีบคุลากรท่ีมีประสทิธิภาพ ท่ีจะสามารถสร้างผลงานให้กบับริษัท โดยมีแผนการฝึกอบรมประจําปีทัง้ภายในและภายนอก

เพ่ือเสริมทกัษะงานตามความรับผิดชอบของพนกังานแตล่ะระดบั  

ทัง้นี ้บริษัทได้จดักิจกรรมโครงการตา่ง ๆ ให้กบัพนกังานเพ่ือสง่เสริมให้เกิดการมีสว่นในการทํากิจกรรมร่วมกนัในหมูพ่นกังาน 

- โครงการกิจกรรมแบดมินตนั เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการทํางาน 

- โครงการสง่เสริมการทํางานเป็นทีม  โดยมีกิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือสง่เสริมให้พนกังานได้ร่วมกิจกรรมด้วยกนั 

- โครงการกิจกรรมการอวยพรวนัเกิด เพ่ือให้พนกังานมีความใกล้ชิด และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือนร่วมงาน ทําให้เกิด

ความผกูพนัทัง้ตอ่เพ่ือนพนกังานและองค์กร 

- โครงการกิจกรรมการทําบญุสาํนกังาน เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจให้พนกังาน และพนกังานได้มีโอกาสร่วมทําบญุกบัองค์กร 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1  นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทได้ตระหนกัดีและให้ความสาํคญัตอ่ระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทําให้

เกิดความเช่ือมั่นกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดําเนินงานอย่างมี

จรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือยกระดับการ

ดําเนินการท่ีมีอยูแ่ล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานท่ีชดัเจน และกระจายการปฏิบตัิไปสูพ่นกังานของบริษัททกุระดบัชัน้ อนัเป็น

การเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการกํากบัดแูลกิจการอยา่งแท้จริง โดยมีนโยบายหรือการดําเนินการท่ีรักษาสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีผู้ ถือ

หุ้นพงึได้รับอยา่งเป็นธรรมตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือมากกวา่นัน้ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้

เสยีในระยะยาวและอยา่งยัง่ยืน  ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการไว้บน Website ของบริษัท และเผยแพร่ให้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบเพ่ือให้ทุกคนตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ

สง่เสริมการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัท 

 

ในปี 2556 บริษัทได้รับผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการท่ีประเมินโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) ด้วยคะแนน

เฉลีย่ร้อยละ 87 (ระดบั “ดีมาก”) สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมท่ีร้อยละ 78 และคะแนนรายหมวดทกุหมวดมี

คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยรายหมวดของบริษัทจดทะเบียนท่ีทําการสํารวจทัง้หมด โดยสรุปสาระสําคญัในการดําเนินการด้านการ

กํากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และในฐานะเจ้าของ

บริษัท เช่น สทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู ่สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลกําไรจากบริษัท สทิธิในการได้รับข้อมลู

ของบริษัทอยา่งเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญั

ของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมท่ีสําคญัและมี

ผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ของบริษัท เป็นต้น และยงัสนับสนุนให้

กรรมการบริษัททกุคน ผู้บริหาร รวมทัง้ผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกนั   โดยในปี 2556 บริษัทได้จดัการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2556 และการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 2 สิงหาคม 

2556  ซึง่บริษัทได้มีการปฏิบตัิท่ีเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

• การแจ้งเชิญประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการล่วงหน้า 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2555 เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2556 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2556  โดยบริษัทได้เปิดเผยมติการประชุม วนัประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวผ่านระบบ 

Elcid ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ก่อนการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุโดยบริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ามากกว่า 7 วนัก่อนวนั

ประชุมผู้ ถือหุ้น และได้ทําการประกาศลงในหนงัสือพิมพ์รายวนัติดต่อกนั 3 วนั คือ วนัท่ี 26 – 28 มีนาคม 2556 เพ่ือบอกกลา่ว

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสําหรับการเตรียมตวัก่อนมาเข้าร่วมประชุม   นอกจากนี ้บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือ

เชิญประชมุและเอกสารประกอบท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการประกอบทกุวาระทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษบน Website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนรับทราบการ

เปิดเผยดงักลา่วผา่นระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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• การดาํเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 7 ทา่น รวมถึง ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายของ

บริษัท ก่อนเร่ิมการประชมุประธานท่ีประชมุได้แนะนํากรรมการ ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทให้ท่ีประชมุรับทราบ 

และได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายแจ้งวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ รวมทัง้ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระซึ่งจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล และได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าประชมุร่วมนบัคะแนนเสยีงในการประชมุด้วย 

 

การดําเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามลําดบัวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมเติมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบใุนหนงัสือ

เชิญประชมุ โดยมีการให้ข้อมลูตามระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตัง้

ข้อซกัถาม และให้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งประธานและผู้บริหารจะตอบข้อซกัถามอย่าง

ชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสําคัญกับทุกคําถาม ก่อนท่ีจะให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ สําหรับวาระ

ค่าตอบแทนกรรมการได้มีนําเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ ถือหุ้น และได้เปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายคน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิท่ีจะเลอืกกรรมการท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิ

เหมาะสม โดยได้ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนสาํหรับวาระเลอืกตัง้กรรมการเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน  

 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ

บคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดท่ีบริษัทได้ จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ  ใน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 มีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 95 ราย จํานวนหุ้นรวม 363,324,024 หุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 67 ราย จํานวนหุ้นรวม 46,614,416 หุ้น รวมผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมดเป็น

จํานวน 162 ราย รวมจํานวนหุ้ นทัง้สิน้ 409,938,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.10 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

553,197,291 หุ้น ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัท  

• หลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในการประชุมทุกครัง้จะมีการจดบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นท่ีสําคัญไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

รวมถึงผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ แยกเป็นเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง ไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้  โดยเผยแพร่มติท่ีประชุมผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัทําการถดัจาก

วันท่ีประชุม คือ วันท่ี 9 เมษายน 2556  และได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ในวนัท่ี 19 เมษายน 2556 ซึง่อยูภ่ายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 14 วนั รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานการประชมุทัง้ภาษาไทยและองักฤษ 

วีดีทศัน์แสดงภาพ และเสยีงของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 บน Website ของบริษัท 

 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั โดยไมค่าํนงึถงึเพศ อาย ุเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา โดยมีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ดงันี ้

• การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะสร้างความเทา่เทียมกนัให้เกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุกลุม่ โดยเฉพาะกบัผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยเปิดโอกาสให้

ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ซึง่ถือหุ้นทา่นเดียวหรือหลายทา่นรวมกนัไมน้่อยกวา่ 200,000 หุ้น ตอ่เน่ืองกนัไมน้่อยกวา่ 6 เดือน สามารถเสนอ

ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้าดํารง ตําแหนง่กรรมการลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้
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ถือหุ้น พร้อมข้อมลูรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา และ/หรือ คณุสมบตัิ และการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ 

โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทาง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทเพ่ือพิจารณาและกําหนดในระเบียบวาระ

การประชมุตอ่ไป 

 

ในวนัท่ี 4 มกราคม 2556 จึงได้ประชาสมัพนัธ์ผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน Website ของ

บริษัท ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและ

เสนอช่ือกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอวาระการประชุมและรายช่ือกรรมการ   ผู้ ถือหุ้น

สามารถเสนอวาระการประชมุและช่ือกรรมการมายงับริษัทได้ตัง้แต่วนัท่ี 4 มกราคม ถึง วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2556 ก่อนท่ีจะมีการ

ประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพ่ือคดัเลือกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 

และท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาบรรจุวาระการประชุม   ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นสง่ข้อมลูมายงับริษัทเพ่ือพิจารณาแต่อย่างใด 

ซึง่เลขานกุารบริษัทได้รายงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว 

• การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาประชุม โดยเปิดรับ

ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุม

สดุท้าย การใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพ่ือความสะดวกรวดเร็วและถกูต้องแมน่ยํา  

 

ในการดําเนินการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเร่ิมการประชุม ประธานท่ี

ประชุมจะชีแ้จงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระและยงัเปิดโอกาสให้

ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซกัถามในแตล่ะวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม เพียงพอ โดยประธานท่ี

ประชมุจะดําเนินการประชมุตามลาํดบัวาระการประชมุ รวมทัง้มีนโยบายท่ีจะไมเ่พ่ิมวาระการประชมุในท่ีประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้

ถือหุ้นทราบลว่งหน้าเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสศกึษาข้อมลูประกอบวาระการประชมุก่อนการตดัสนิใจ 

 

• การใช้ข้อมูลภายในและการเข้าทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทกํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในอยา่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัการหาประโยชน์จากข้อมลูภายในให้แก่ตนเอง หรือ ผู้ อ่ืนในทางมิ

ชอบ (Abusive self-dealing) เพ่ือให้เกิดความยตุิธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุราย โดยบริษัทได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษา

ข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคําสัง่ท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษร  

รวมทัง้กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องไม่ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูล

ภายใน และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท อนัก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม  นอกจากนี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมลูภายในของบริษัทต้องไม่ใช้

ข้อมลูดงักลา่วก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน และห้ามบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง 

คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) 

ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และหลงัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วอยา่งน้อย 3 วนั 

 

บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท และบทกําหนดโทษตาม

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และในกรณี

ท่ีกรรมการ หรือผู้บริหาร มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ควรแจ้งเลขานกุารบริษัทลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนัก่อนทําการซือ้ขาย
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หลกัทรัพย์ และต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ทราบเพ่ือเผยแพร่ตอ่สาธารณะตอ่ไป 

 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดโทษทางวินยัสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ หรือนําไปเปิดเผยจน

อาจทําให้บริษัทได้รับความเสยีหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

การภาคทณัฑ์ตลอดจนการเลกิจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทได้ยดึหลกัการในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั และได้กําหนดแนวทางการจดัการเร่ืองการมีสว่นได้เสยี

อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกบัผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีสว่นเก่ียวข้อง 

โดยเมื่อเกิดกรณีดงักลา่ว ผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้จะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทนัที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงใน

เร่ืองนัน้ๆ  รวมทัง้ได้กําหนดแนวทางเพ่ือมิให้กรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง เข้าร่วมกระบวนการ

ตดัสนิใจในการพิจารณาธุรกรรมดงักลา่ว โดยในการออกเสยีงในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด

ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารและพนกังาน

ของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี ้ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สงัคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีว่า

การสนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท   ดงันัน้ 

บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอยา่งดี นอกจากนี ้

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้คํานงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้  

ผู้ ถือหุ้น : ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการ

ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กับผู้ ถือหุ้น โดย

คํานงึถึงการเจริญเติบโตของบริษัท อยา่งยัง่ยืน เพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่าง

ตอ่เน่ือง รวมทัง้ยดึมัน่การดําเนินธุรกิจตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

เมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 2556 บริษัทได้จดักิจกรรมสําหรับผู้ ถือหุ้น โดยจดัให้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท 

บางจากไบโอฟูเอล จํากดั ท่ีอําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

จํานวน 60 ทา่น 
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พนกังาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ เช่น 

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ การประกนัชีวิตและอบุติัเหต ุและการพฒันาศกัยภาพ โดยถือว่าพนกังาน

ทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสําเร็จ  

ดงันัน้ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม และ

บรรยากาศการทํางาน ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของ

พนักงาน ให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต 

ความสําคญักบัการรักษาสขุภาพ และความปลอดภยัในการทํางาน รวมทัง้รักษาสภาพแวดล้อม

การทํางาน รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกนั 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดักิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้กบัพนกังานเพ่ือสง่เสริมให้เกิดการมีสว่นในการทํากิจกรรม

ร่วมกนัในหมู่พนกังาน เช่น โครงการกิจกรรมแบดมินตนั  โครงการกิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือสง่เสริมการ

ทํางานเป็นทีม  การอวยพรครบรอบวนัเกิดของพนกังาน การทําบญุสาํนกังาน เป็นต้น 

ลกูค้า : มุง่มัน่สร้างความพงึพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลกูค้า เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยลกูค้าจะต้อง

ได้รับสนิค้า/บริการท่ีดี มีคณุภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ได้กําหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีมีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด  มีการพฒันายกระดบั

มาตรฐานสนิค้าและบริการให้สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง รักษาสมัพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยืนกบัลกูค้าอย่างจริงจงั 

และสมํ่าเสมอ รวมถึงไมนํ่าข้อมลูของลกูค้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  ทัง้นี ้ท่ีผา่นมา

บริษัทได้รับผลการประเมินจากลกูค้าในระดบัท่ีดี 

คูค้่าและ

เจ้าหนี ้

: คํานึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ 

รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่าและเจ้าหนี ้โดยการปฏิบติัตามกฎหมาย และกติกาท่ีกําหนดร่วมกนั

อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่

สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเง่ือนไข ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะ

คดัเลือกคู่ค้ามีหลกัการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน  อีกทัง้มีการปฏิบัติต่อ

เจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม รวมถึงการชําระคืนตามกําหนดเวลา การดูแลหลกัทรัพย์คํา้ประกันและ

เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามข้อสญัญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยจะมีการรายงานคู่ค้าและเจ้าหนีล้่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบติัตามข้อผูกพนัในสญัญา และ

ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

คูแ่ขง่  ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลกัสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลกัปฏิบตัิการ

แข่งขนัทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดีอย่างเสมอภาคกนั ไม่กีดกันผู้ อ่ืนในการเข้าร่วม

แข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหา ให้ร้ายป้ายส ีและโจมตีคู่แข่ง

โดยปราศจากมลูความจริง หรือมีการกระทําการใด ๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่การแขง่ขนั  

ภาครัฐ  ให้ความสําคญักบัความโปร่งใส และคํานึงถึงความซื่อสตัย์สจุริตในการติดต่อทําธุรกรรมกับเจ้าหน้าท่ี 

หรือหนว่ยงานภาครัฐ เพ่ือหลกีเลี่ยงการดําเนินการ ท่ีอาจสง่ผลต่อการกระทําท่ีไม่เหมาะสม และขดัแย้ง

ต่อหลกัการบริหารจัดการท่ีดี รวมทัง้ต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ืออํานวยความ

สะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท 
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สิง่แวดล้อม 

ชมุชน และ

สงัคม  

: บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ในด้านความ

ปลอดภยั คณุภาพชีวิต และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สง่เสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตระหนกัถึงคณุภาพชีวิตของชุมชนและสงัคม รวมไปถึงการปฏิบตัิงานและการตดัสินใจดําเนินการใดๆ 

ของบริษัทจะต้องทําให้แนใ่จวา่ผลติภณัฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททกุอยา่งถกูต้องและสอดคล้อง

ตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือมาตรฐาน และข้อกําหนดตา่ง ๆ และไมส่ง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน

และสงัคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทัง้ยงัได้ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสํานึกและมีความ

รับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อมรอบข้าง รวมทัง้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ ได้

ดําเนินกิจกรรมร่วมกบัชมุชนท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยูต่ามสมควร 

บริษัทได้จดัให้มีโครงการรณรงค์ประหยดัพลงังานในองค์กร  ซึง่บริษัทตระหนกัและคํานึงถึงการประหยดั

พลงังานโดยเร่ิมจากภายในองค์กร จึงได้สง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีจิตสํานึกเร่ืองการประหยดัพลงังาน

อยา่งตอ่เน่ือง  นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ดําเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือชุมชนและสงัคม

โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนด้วย ภายใต้กรอบการดําเนินการตามโครงการด้าน CSR 

อาทิเช่น  การมอบทนุการศกึษา ให้กบัเด็กนกัเรียนในโรงเรียนท่ีตัง้อยู่บริเวณรอบ ๆ โรงงาน ร่วมกิจกรรม

วนัเด็กกบัทางโรงเรียนและชมุชน และโครงการ  หนงัสือเพ่ือน้อง  ซึ่งเป็นโครงการท่ี ได้ดําเนินการร่วมกบั

บริษัท คูค้่า อาทิเช่น บริษัท สยามโมเอโกะ จํากดั และ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  

 บริษัท มีความมุง่มัน่ท่ีจะดําเนินโครงการต่าง ๆ อีกหลายโครงการ เพ่ือเป็นสว่นหนึ่งในการมีสว่นร่วมใน

การพฒันาชุมชนและสงัคม ตลอดจนตระหนกัถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดําเนินธุรกิจท่ี

ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้มีส่วนได้สว่นเสียทกุฝ่าย เพ่ือการ

ดําเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 

 

บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายป้องกนัการทจุริต เพ่ือกําหนดแนวทางในการป้องกนัและจดัการกบัการทจุริตท่ีอาจจะเกิดขึน้หรือได้

เกิดขึน้ภายในบริษัท ซึง่บริษัทจะพิจารณาดําเนินการโดยยดึหลกัคณุธรรม เมตตาธรรม ความถกูต้อง และหลกักฎหมายควบคูก่นั

ไป   อีกทัง้บริษัทได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสยี และนกัลงทนุสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสใดๆ 

เก่ียวกบัการทําผิดกฎหมาย ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ตอ่

คณะกรรมการบริษัท ผา่นประธานคณะกรรมการตรวจสอบทาง Email Address: chairman_auditcom@uac.co.th หรือเข้า 

Website ของบริษัท และ Click ท่ี Icon: สง่อีเมล์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  โดยรายละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสจะ

ถกูเก็บรักษาเป็นความลบั เพ่ือคุ้มครองสทิธิของผู้แจ้งเบาะแส 

 

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุง่เน้นการดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

สิง่แวดล้อม และให้ความสาํคญัในการสง่เสริมและสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง  

บริษัทให้ความสาํคญักบัสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานเพ่ือเคารพตอ่สทิธิและเสรีภาพด้วยการไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิ

ทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ และตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ทกุประเภท  และมีการกําหนดนโยบายคณุภาพ ซึง่มุง่เน้นการจดัหาผลติภณัฑ์

ท่ีดีมีคณุภาพ สง่มอบสนิค้าถกูต้องและตรงเวลา รวมถึงการพฒันาบคุลากรเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนั โดยให้พนกังานถือ

ปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ทัง้การรายงานข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และ

สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัท 

เพ่ือให้เกิดความเทา่เทียมกนัและนา่เช่ือถือ 

 

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดทําแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

ผู้บริหารเป็นประจําทุกปี และทุกครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ นําเสนอรายงานดังกล่าวต่อ

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ 

 

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสมัพนัธ์นัน้ บริษัทได้มีการจัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ เพ่ือให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถเข้าถึงข้อมลูบริษัท  เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักลา่วยงัมีไม่มากนกั จึงได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผู้จดัการ ทําหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น ผู้สื่อข่าว รวมทัง้นกัวิเคราะห์ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

และเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับบริษัทผ่านทาง Website ของบริษัท (www.uac.co.th) หรือติดต่อท่ี

เลขานกุารบริษัท หมายเลขโทรศพัท์ +66 2936 1701 ตอ่ 118  Email Address: sajjaporn@uac.co.th 

 

ในปี 2556 บริษัทมีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูของบริษัทให้แก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้สือ่ขา่ว ในรูปแบบตา่งๆ ดงันี ้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ท่ีจดัขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับผลประกอบการปี 2555 และ

ไตรมาสท่ี 1- 3 ปี 2556  

2. นายกิตติ ชีวะเกต ุประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ และ นายชชัพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่าย

ขาย การตลาด และปฏิบตัิการ ได้ให้สมัภาษณ์รายการโทรทศัน์และสื่อต่างๆ เพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะการดําเนินธุรกิจ 

ผลประกอบการ และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น 

- สมัภาษณ์ผา่นช่อง Money Channel รายการ Money Talk Weekly และ Money Talk Day 

- ร่วมงาน Invest Fair ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่จดัโดยหนงัสอืพิมพ์ขา่วหุ้นธุรกิจ 

- ร่วมงาน Thailand Focus 2013 จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) และ 

Bank of America Merrill Lynch 

- ร่วมงาน มหกรรมวิเคราะห์หลกัทรัพย์และการลงทนุ จดัโดยสมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

- สมัภาษณ์ผา่นช่อง ASTV  เป็นต้น 

3. ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูและบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ UAC ท่ีออกในปี 2556 บน Website ของบริษัทในหวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์”  

การนําเสนอข้อมลูและวีดีทศัน์ในกิจกรรม Opportunity Day  การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2556  และการประชุมวิสามญัผู้

ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 

4. การเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ จากบริษัทหลกัทรัพย์ตา่งๆ เข้ามาพบผู้บริหาร อาทิเช่น   

- บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั และ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ทิสโก้ จํากดั 

- บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 
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- บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั (เดิมช่ือ “บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั) 

- Acorn capital Ltd. (ประเทศออสเตรเลยี) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 

- Daiwa Asset Management (ประเทศสงิคโปร์) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

- ธนาคารฮ่องกงและเซีย้งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (HSBC) 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงิน

ดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่าง

สมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทาน

คณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ   

 

บริษัทวา่จ้างบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทยอ่ย สําหรับรอบปีบญัชี 

2556 ซึง่บริษัทดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีตัง้แตปี่ 2552 และไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่ว  มีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิท่ีเป็นท่ียอมรับ และได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจาก

ผู้สอบบญัชีมาโดยตลอด และบริษัทไม่มีประวตัิการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และไมม่ีประวตัิการสง่รายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส และรายปีลา่ช้า 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

• โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความหลากหลายทัง้ด้านความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์เฉพาะด้านท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัท โดยไมจํ่ากดัเพศและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วย

บริษัทมหาชน  โดยเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทัง้มีบทบาทสําคญัในการ

กํากบัดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทให้

เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคบั และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการ

ดําเนินธุรกิจ รวมทัง้การกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ และ

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการกําหนดข้อจํากดัในการดํารงตําแหน่งกรรมการ 

โดยกําหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่า 5 บริษัท เพ่ือให้บริษัท

ได้รับประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการแต่ละท่านสามารถอุทิศเวลาสําหรับการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีท่ีไปดํารง

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน เว้นแตไ่ด้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดํารงตําแหน่งดงักลา่ว 
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะทําให้เกิดการ

ถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน   

บริษัทมีนโยบายกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 3 วาระ วาระละ 3 ปี  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท

อาจพิจารณาตอ่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระได้หากมีเหตอุนัควรและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 4 คน (โดย 3 คน ดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายบริหารจํานวน 3 คน คือ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 1 คน และรองกรรมการผู้จดัการ 2 คน   ทัง้นี ้จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง

ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

ตามข้อบังคบัของบริษัทกําหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 

จํานวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วน

หนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใด จะ

ออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง    อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจาก

ตําแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกํากบัดแูล

กิจการ เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ือง และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึง่คณะกรรมการชุดย่อย

ดงักลา่วมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะคณะ  ทัง้นี ้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะทํา

การประเมินผลการปฏิบติังานและทบทวนผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยเป็นประจําทกุปี 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผู้ จัดการ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงาน

ประจํา ทัง้นี ้บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัผู้บริหารอย่างชดัเจน และมีการ

ถ่วงดลุอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดแูลการดําเนินงานของ

ผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด  

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นางสาวสจัจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการบริษัทเพ่ือให้มีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนด เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลและให้คําแนะนํา

แก่คณะกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติหน้าท่ีในการ

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท บันทึก

รายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดแูลและประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของท่ี

ประชมุดงักลา่ว รวมทัง้ทําหน้าท่ีจดัทําและเก็บรักษาเอกสารสําคญัของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจําปีของคณะกรรมการ หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงาน
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การประชุมผู้ ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท เช่น วิสยัทศัน์

และภารกิจ กลยทุธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้กํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบาย และแผน

ท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยจะมีการทบทวนและพิจารณาวิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัทอย่าง

น้อยทกุๆ 5 ปี หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะธุรกิจอย่างมีนยัสําคญั 

• การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการ 

บริหารงานประจําวนัออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการถูก

เลือกตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผู้จดัการ เป็นผู้ นําและมีสว่นสําคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีได้พิจารณาและกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายจดัการ เป็นผู้ นําการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทํา

หน้าท่ีประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ทัง้นี ้ประธานกรรมการไมไ่ด้ร่วมบริหารงานปกติประจําวนั แตใ่ห้การสนบัสนนุ

และคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จดัการอย่างสม่ําเสมอ 

ในขณะท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จดัการรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษัทภายใต้กรอบอํานาจท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

• นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 

1/2553 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2553 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว   ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการเป็นผู้ พิจารณาทบทวนนโยบายและติดตามผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจํา 

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ   อีกทัง้บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดีให้ถกูต้องตรงกนั เพ่ือสง่เสริมให้ทกุคนในองค์กรปฏิบติัตามนโยบายท่ีกําหนด 

• จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทยดึมัน่การดําเนินธุรกิจท่ีถกูต้องและเป็นธรรม และได้กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้นํามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือแสดง

เจตนารมณ์ในการท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย คํานึงถึงสังคม และ

สิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยจรรยาบรรณดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึง

ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงานท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว้ในด้าน

ตา่งๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย การมีสว่นได้เสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมลูภายในและ

การรักษา ข้อมูลอนัเป็นความลบั ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวญั ทรัพย์สินหรือ



 บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556   หน้า 97 

 

 
ประโยชน์อ่ืนใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การ

ปฏิบติัตอ่ พนกังาน และความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย   

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตัง้แต่การปฐมนิเทศเม่ือเร่ิมเข้า

ทํางาน  รวมถงึสง่เสริมให้มีการปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่วอย่างตอ่เน่ือง  โดยจะมีการติดตามผลการปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ

ผ่านหน่วยงานตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ 

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่าการตัดสินใจใดๆ ในการ

ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการท่ีเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัให้

บริษัททราบถึงความสมัพันธ์ หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และในการพิจารณาการเข้าทําธุรกรรมต่างๆ 

กําหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณาต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอํานาจอนุมัติใน

ธุรกรรมนัน้ๆ รวมถึงในการทํารายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสมโดยใช้ราคา และเง่ือนไขเสมือนทํารายการกับ

บคุคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมติัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้จะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-

1) ด้วย 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึง่หมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองหลกัทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือ หน่วยงานท่ี

ได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง และซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั ทัง้นี ้

เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้นําข้อมลูภายในไปใช้ในทางมิชอบ  (รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ สิน้ปี 

2556 ปรากฏในหวัข้อ “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) 

• ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกสําคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วยลดความเสี่ยง

ทางธุรกิจช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลเุป้าหมาย

ตามท่ีตัง้ไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไมใ่ห้ร่ัวไหล สญูหายหรือจากการทจุริตประพฤติมิชอบช่วยให้รายงานทางการเงินมี

ความถกูต้องน่าเช่ือถือ ช่วยให้บคุลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้
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ถือหุ้น   ดงันัน้บริษัทจึงได้กําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบติังานและผู้บริหารในเร่ืองต่างๆ ไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบติังาน 

ผู้ ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอย่าง เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี 

ประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้ รวมทัง้ได้จัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ทัง้ด้านการ 

ดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากบัดูแลการปฏิบติังาน ตลอดจนการ

จดัการความเสี่ยง และยงัให้ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการท่ีผิดปกติ   ทัง้นี ้บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท 

อลัทิมา แอดไวเซอร่ี จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทําหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในดงักล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุ

ได้อย่างเต็มท่ี ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้ บริษัทมีการติดตามประเมินผล

อย่างสม่ําเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้ความมัน่ใจว่า

ระบบท่ีวางไว้สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้ รับผิดชอบกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงใน

ภาพรวมทัง้องค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ี สามารถ

ยอมรับได้ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าท่ีบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

นโยบายท่ีได้กําหนดไว้ โดยมีหลักการกําหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี ้ โดยจดัให้มีระบบควบคมุภายใน

และระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมกับเปิดเผยเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทํางานท่ีตระหนักถึง

ความสําคัญของความเสี่ยง ทําความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยงและดําเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขัน้ตอนในการ

ดําเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการป้องกนัหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการป้องกนัและลดความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้และในทางกลบักนัการดําเนินการอย่างเป็น

ระบบดงักลา่วข้างต้นจะสง่ผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  ท่ีจะสร้างคณุคา่เพ่ิมให้แก่องค์กรด้วย 

• รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบ

ทานรายงานทางการเงิน และดแูลให้มีการจดัทํารายงานทางการเงินอย่างมีคณุภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานทางบญัชีท่ี

เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคญัของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือ ผู้สอบ

บญัชีมาประชุมร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดย

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศท่ีสําคญั  ทัง้

ข้อมลูทางการเงินและไมใ่ช่การเงิน  ดําเนินการบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ําเสมอ 
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• การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการทัง้คณะสําหรับการ

ปฏิบติังานในแตล่ะปี โดยการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึง่มีการแบ่งหวัข้อการประเมินออกเป็น 6 หวัข้อหลกั 

คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม

คณะกรรมการ การทําหน้าท่ีของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา

ผู้บริหาร โดยจะมีการให้ข้อมลูเพ่ือเป็นรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่ละหวัข้อย่อย ซึง่แบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการจะมีการทบทวนเพ่ือความเหมาะสมในแตล่ะปี และจะนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ใน

การพฒันาประสิทธิภาพงานของคณะกรรมการบริษัท  โดยในปี 2556 ผลการประเมินของคณะกรรมการทัง้คณะในภาพรวม 

เห็นวา่การดําเนินการสว่นใหญ่จดัทําได้ดีเย่ียมและเหมาะสมท่ีสดุ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม เท่ากบัร้อยละ 97.22 

• การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจําทุก 3 เดือน โดยกําหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และ

อาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระท่ีชัดเจน นําส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอก่อน

การประชมุ เว้นแตก่รณีมีเหตจํุาเป็นเร่งดว่น  และมีการบนัทกึรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรอง

แล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอให้

คณะกรรมการทราบทกุไตรมาสเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกํากบัดแูลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเน่ืองและ

ทนัตอ่เหตกุารณ์ 

ในการประชมุ ประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชุม

และพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือ

เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได้  และมีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการเข้าร่วมประชมุทุกครัง้หรือเข้าร่วมประชุมไม่

น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของการประชมุทัง้ปี เพ่ือให้กรรมการแตล่ะท่านได้มีสว่นร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นในวาระการประชุม

อย่างเตม็ท่ี 

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึง่ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง ความ

คิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมลูท่ีเป็น

ประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพ  ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากโดยจะต้องมีกรรมการอยู่ลงมติ

ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง สําหรับกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะ

ไมเ่ข้าร่วมประชมุและ/หรือไมใ่ช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียง

เพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด   

กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอ่ืนๆ และหากกรรมการอิสระ หรือ

กรรมการตรวจสอบมีข้อสงสยัใดๆ กรรมการอ่ืนๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดําเนินการตอบข้อสงสยัดงักล่าวอย่าง 

รวดเร็วและครบถ้วนเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
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ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคดัค้านไว้ในรายงานการ

ประชมุ หรือย่ืนหนงัสือแสดงการคดัค้านตอ่ประธานกรรมการได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บนัทึกรายงานการ

ประชุมและจดัส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีประชุม  และให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลง

ลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง โดยจะเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในการประชุมครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผู้ จดัเก็บข้อมลูหรือ

เอกสารเก่ียวกบัการประชมุตา่งๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุก

คนทกุครัง้ ยกเว้นแตมี่เหตจํุาเป็นซึง่จะแจ้งเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี ้คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกนัเองตามความจําเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการ

จดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไมมี่ฝ่ายบริหารร่วมด้วย ซึง่ได้จดัให้มีการประชมุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเม่ือวนัท่ี 

23 พฤศจิกายน 2556  และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการทราบถงึผลการประชุมแล้ว ทัง้นีก้าร

เข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการแตล่ะท่านสรุปได้ดงันี ้

 ปี 2556 

 คณะกรรมการ

บริษัท 

(11 ครัง้) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(5 ครัง้) 

คณะกรรมการ

บริหาร 

(10 ครัง้) 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเส่ียง 

(5 ครัง้) 

คณะกรรมการ  

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

(2 ครัง้) 

คณะกรรมการ

กาํกับดูแล

กิจการ 

(1 ครัง้) 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา 11/11      

2. นายกิตติ  ชีวะเกต ุ 11/11  10/10    

3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส 11/11  10/10   1/1 

4. นายชชัพล ประสพโชค 10/11  10/10 4/5   

5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 11/11 5/5  5/5 2/2 1/1 

6. ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 10/11 5/5  5/5 2/2  

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

• ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสม  โดยคํานงึถึงผลการดําเนินงานของบริษัท  และความ

สอดคล้องกบัธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั  รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละ

คน โดยอยูใ่นรูปของคา่ตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั   

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ โดยรายละเอียดของคา่ตอบแทนและเง่ือนไขการจ่ายคา่ตอบแทนปรากฏในเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ

และผู้บริหาร  

 



 บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 
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ค่าตอบแทนประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร 

บริษัทใช้ความระมดัระวงัในการพิจารณาการจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ีแข่งได้ใน

กลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพ่ือท่ีจะดแูลและรักษาผู้บริหารท่ีมีคุณภาพไว้ ผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมขึน้จะ

ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมมากขึน้  โดยจะพิจารณาตามหลกัการและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ผลการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบ และผลงานของ

ผู้บริหารแตล่ะคน   สําหรับการพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนัน้ บริษัทจดัให้มีการประเมินผลงานของ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทุกปี เพ่ือใช้เป็นข้อมลูสําหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้ เก่ียวข้องในระบบ

การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้บริหาร เป็นต้น เพ่ือให้

มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง (ดูประวติัการอบรมของกรรมการในหวัข้อ “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) 

และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม ่บริษัทจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั

หน้าท่ีของกรรมการใหม ่รวมถงึการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการ

ใหมโ่ดยประธานกรรมการ หรือ บคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อย มีรายช่ือและขอบเขต อํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

 

คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย 

ลําดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ 

2. นายกิตติ  ชีวะเกต ุ กรรมการ  

3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการ  

4. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการ  

5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาวสจัจาภรณ์ รัมยประยรู เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
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กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบด้วย นายกิตติ  ชีวะเกต ุนางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส นายชชัพล 

ประสพโชค กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท  

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสามโดยอตัรา ถ้า

จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้อง

ออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง ซึ่งกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับ

ตําแหน่งอีกก็ได้  

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1)  ดแูลและจัดการบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตใ่นเร่ืองท่ีต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนดําเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้อง

ได้รับมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการซือ้หรือขายสินทรัพย์ท่ีสําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กําหนด เป็นต้น  

2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเร่ืองท่ีมีสาระสําคญั ได้แก่ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและ

งบประมาณ การลงทุนในโครงการท่ีไม่มีในงบประมาณประจําปี โครงสร้างการบริหาร อํานาจการบริหาร นโยบาย

เก่ียวกับการกํากับดแูลกิจการ การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆอนัมีผลกระทบท่ีสําคญัต่อฐานะการเงิน ภาระหนีส้ิน 

สถานภาพ การประกอบธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายการอ่ืนใดท่ีตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือท่ีกฎหมายกําหนด 

3) กํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนมุติั   

4) พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

รวมถึงประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการ

ออกตามวาระ รวมทัง้พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการของบริษัท 

5) พิจารณาแตง่ตัง้และกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 จัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตาม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ เป็นต้น 

5.2 พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงใน

องค์ประกอบของคณะกรรมการชดุย่อยท่ีได้มีการแตง่ตัง้ขึน้ 

6)  จดัให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มีระบบควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ให้ความเห็นชอบตอ่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

และวิธีการปฏิบติัท่ีมีนยัสําคญัเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคมุภายในของบริษัท 
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7)     กํากบัดแูลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลมุ และมีกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยง การ

รายงาน และการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจําปี 

9) ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มี 

สว่นได้เสียอย่างเป็นธรรม  

10) ดแูลให้มีกระบวนการและการจดัการท่ีชดัเจนและโปร่งใส เก่ียวกบัการทํารายการระหว่างบริษัทกบับุคคลท่ี

เก่ียวโยงกนั เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องเพียงพอ 

รวมทัง้มีการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ 

11) ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

 11.1 กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท และประเมิน

ประสิทธิผลอย่างสม่ําเสมอ 

 11.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจําทุกปี รวมทัง้แถลงผลการ

ปฏิบติังานและการกํากบัดแูลกิจการท่ีใช้ในบริษัท ในรายงานประจําปีของบริษัท 

12) อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนีจ้ะกระทําได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน ทัง้นี ้

กําหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด

ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ข) การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

13) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหนึ่งอย่าง

ใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้นี ้การมอบอํานาจแก่กรรมการดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจหรือการมอบ

อํานาจช่วงท่ีทําให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด  ขัดแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  รวมทัง้กําหนดให้

ต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ี

สําคญัของบริษัท ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ได้แก่ 

ลําดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางจารุณี บญุมัง่มี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 



 บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556   หน้า 104 

 

 
ทัง้นี ้รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และนางสาวจีระพนัธ์ จินดา เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทํา

หน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีท่ีออกตามวาระ ตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ซึง่อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาต่อวาระการ

ดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระได้หากมีเหตอุนัควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น  คณะกรรมการตรวจสอบ

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

รวมทัง้การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทดงันี ้

1)  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน

กบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี  

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน   

3)  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท 

รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอรับการแต่งตัง้จากท่ีประชุม

ใหญ่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ในปี 2556 

ได้มีการประชมุร่วมระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชี เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 

5) มีอํานาจในการวา่จ้างท่ีปรึกษาอิสระหากมีความจําเป็น และเห็นวา่จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ทัง้นี  ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7) ระหว่างการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสยัในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี ้ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้อง

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมการดงักลา่วได้อย่างทนัท่วงที 

 รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 การทจุริต หรือรายการท่ีไมป่กติ หรือการบกพร่องอย่างมีนยัสําคญัของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
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 การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที 

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์ท่ีน่าสงสยั เก่ียวโยงกับกรรมการ ผู้ จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมี

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท ละเมิดกฎหมาย และผู้ สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดําเนินการโดยไม่ชกัช้าในการตรวจสอบเพ่ิมเติมและรายงานผล

การตรวจสอบเบือ้งต้นตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีภายใน 30 วนั

นบัจากวนัท่ีได้รับรายงานจากผู้สอบบญัชี  

9) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท โดยให้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดงักลา่ว รายงานดงักลา่วต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท 

(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามท่ีเห็นสมควร 

ในการปฏิบติังานตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ 

ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องและ

จําเป็น 

ทัง้นี ้คณะกรรมการมีอํานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามท่ี

จําเป็นหรือเห็นสมควร 
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย    

ลําดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายกิตติ  ชีวะเกต ุ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการบริหาร 

3. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการบริหาร 

โดยมีนางสาวสจัจาภรณ์ รัมยประยรู เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือก

เข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอํานาจ หน้าท่ี 

และความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1) ดแูลจดัการและบริหารกิจการของบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2) กําหนดรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท รวมทัง้

กําหนดสวสัดิการพนกังาน ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบติั และสอดคล้องกบักฎหมายท่ีใช้อยู่ใน

ปัจจบุนั 

3) กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจําปี  โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารงานในสาย

งานตา่งๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

4) พิจารณาอนุมติัเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปี หรือเกินกว่างบประมาณประจําปี 

ได้เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 20 ล้านบาทตอ่ปี และอนมุติัคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมจากงบประมาณประจําปีไม่เกินร้อยละ 10 

ในกรณีท่ีเกินวงเงินท่ีกําหนดไว้ให้คณะกรรมการบริหารนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและอนุมติั

ตอ่ไป 

5) พิจารณาอนมุติัการร่วมลงทนุในธุรกิจร่วมค้า (Consortium) หรือร่วมทุน (Joint Venture) มลูค่าโครงการไม่เกิน

กว่า 50 ล้านบาท ในกรณีท่ีเกินวงเงินท่ีกําหนดไว้ให้คณะกรรมการบริหารนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาและอนุมติั รวมทัง้มีอํานาจพิจารณาอนุมติัการขอกู้ ยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 

50 ล้านบาทตอ่ปี 

6) ตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทท่ีกําหนดไว้ให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7)    ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 

       ทัง้นี ้อํานาจกรรมการบริหาร  ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุคลอ่ืนท่ีกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง

อํานาจหรือการมอบอํานาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ

ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการท่ีไม่อยู่ภายใต้การดําเนิน

ธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษัท ซึง่การอนุมติัรายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นของบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนมุติัตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ได้แก่ 

ลําดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 โดยมีนายวฒิุพงศ์ ฉายาวฒิุพงศ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

1) กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ใน

การสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และนําเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนมุติั 

2) พิจารณาเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสงู  

เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทในกรณีท่ีมีตําแหน่งดงักลา่ววา่งลง หรือสิน้สดุวาระการดํารงตําแหน่ง 

3) กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนมุติั 

4) พิจารณาคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  โดยค่าตอบแทนดงักล่าวให้รวมถึง 

เบีย้ประชมุ เงินเดือน โบนสั หุ้น และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ และเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

5) จดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งบริหารท่ีสําคญั และให้มีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ โดยประเมินความสําคญัของ

ตําแหน่ง สรรหา และพฒันา เพ่ือให้มีผู้สืบทอดตําแหน่งบริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคณุสมบติัอ่ืน

ท่ีตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

6) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามท่ีเห็นสมควร 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 

ลําดับ รายช่ือ     ตาํแหน่ง 

1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยมีนางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่พ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง และมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านการเงิน 

ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการขนส่งและเก็บรักษาสินค้า ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงอ่ืนๆท่ี

จะมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานและช่ือเสียงของบริษัท เป็นต้น เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 

2) กําหนดเกณฑ์วดัความเสี่ยง และเพดานความเสี่ยงท่ีบริษัทยอมรับได้ 

3) พิจารณาความเสี่ยงท่ีสําคญัของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกนั หรือลดระดบัความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับ

ได้  

4) ดแูล ติดตาม ประเมินผล รวมทัง้ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน เพ่ือลดความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง และเหมาะสมกบั

ภาวะการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

5) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถงึความมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีกําหนด 

6) รายงานการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา และในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคัญซึ่ง

กระทบตอ่บริษัทอย่างมีนยัสําคญั ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว 

7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามท่ีเห็นสมควร 

 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ ประกอบด้วย 

ลําดับ     รายช่ือ         ตาํแหน่ง 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

2. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

โดยมีนางสาวสจัจาภรณ์ รัมยประยรู เป็นเลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับ

การแต่งตัง้ใหม่ได้อีก  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอํานาจ หน้าท่ี 

และความรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในกรณีท่ีกรรมการรายใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ

กําหนดวาระ ให้เลือกตัง้กรรมการแทน ภายใน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีตําแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการท่ีเข้ามาแทนมีวาระ

การดํารงตําแหน่งเท่ากบัเวลาท่ีเหลือของ กรรมการท่ีตนเข้าทําหน้าท่ีแทนนัน้ 



 บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556   หน้า 109 

 

 
อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

1) ศกึษาและจดัทําร่างนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

หลกัเกณฑ์ ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเป็นปัจจบุนัขององค์กรท่ีทําหน้าท่ีกํากบัดแูล เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางใน

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล 

2) นําเสนอร่างนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาอนุมติัและนําออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีดี (best practices) ของกรรมการและฝ่ายบริหาร โดย

จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Corporate Governance Policy Statement) 

3) กํากับ ดูแล และให้คําแนะนําแก่กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ตามกรอบและหลกัเกณฑ์ของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ เพ่ือให้การทําหน้าท่ีกํากบัดแูลของกรรมการ และการ

บริหารจดัการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ืองอย่างเหมาะสม เป็นไปตาม

ความคาดหวงัของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสีย 

4) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ทนัสมยัและสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจน

กฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคบัต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ท่ีทําหน้าท่ีในการกํากับดูแล

กิจการ 

5) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการและฝ่ายบริหารบริษัท ตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดี ท่ีกําหนด

ไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุสิน้ปี 

6) จดัทํารายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการประจําปี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทของปีถดัไป พร้อมทัง้นําเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะท่ีจําเป็น 

7) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร 

พนกังานและลกูจ้างของบริษัท 

8) แตง่ตัง้คณะทํางานเพ่ือทําหน้าท่ีสนบัสนนุงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

9) ปฏิบติังานอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 

 

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

• คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการ เม่ือตําแหน่งกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผู้ จดัการว่างลง หรือทดแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความสําคญัต่อผู้ มี

ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีมีความจําเป็นตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้

1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
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2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพตา่งๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์และเพ่ิมมลูค่า

ให้แก่บริษัท 

3) มีคุณลักษณะท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท 

ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์ (Accountability, Care and Loyalty) อทิุศเวลาได้

อย่างเตม็ท่ี  

 

การเลือกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อบังคบัของบริษัท และกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้

จะต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน ซึง่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ และกรรมการไม่น้อยกว่า

กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

2. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

(2)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  ใน

กรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมา มี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก

เสียงชีข้าด    

3. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสามโดยอตัรา 

ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกันว่าผู้ ใดจะ

ออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไป

นัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท  การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากดัทราบด้วยก็ได้ 

5. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล

ซึง่มีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการ

จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ

กรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจํานวนกรรมการท่ียงั

เหลืออยู่ 
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6. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง

ไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

• โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการ โดยปัจจุบนัมีกรรมการจํานวน 7 คน 

ประกอบด้วย กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 คน ในจํานวนกรรมการทัง้คณะ โดยบริษัทมี

กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน 

 กรรมการอสิระ 

บริษัทกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการทัง้หมดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมใน

คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมี

กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน  

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบติัของผู้ ท่ี

จะมาทําหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทํางาน และความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกนั เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หาก

มีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีมี

คณุสมบติัตามท่ีกําหนดข้างต้นเข้ามาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้

เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ซึง่เข้มกวา่หลกัเกณฑ์ของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้

1.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้

มีอํานาจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับ

แตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคล

ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ

บัญชี  ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับ

แตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วน

ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน

วนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น

ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท

อ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคณุสมบติัความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย

จะแจ้งพร้อมกบัการรายงานข้อมลูประวติักรรมการ ณ สิน้ปี สําหรับจดัทําแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

และรายงานประจําปีของบริษัท  

 กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน 

เพ่ือทําหน้าท่ีในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่

เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมี

คณุสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือระเบียบของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีกําหนดวา่ด้วยคณุสมบติัและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี

หรือการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน รวมถึงการทําหน้าท่ีอ่ืนใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบได้ 

 ผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรรหาผู้บริหารโดยคดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั

ธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการต้องได้รับอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคล

ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนกังานในระดบัต่างๆ ทัง้นี ้การแต่งตัง้หวัหน้า

หรือผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบก่อน  

 

9.4  การกาํกับดูแลการการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากบัดแูลท่ีทําให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการดําเนินงาน

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของ

บริษัทไปเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุ้ นในบริษัทดงักล่าว  โดย

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้บุคคลท่ีจะเป็นตวัแทนของบริษัท เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ 

และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร  

ทัง้นี  ้หากเป็นการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติัก่อนการเสนออนุมติัต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพ่ือให้การ

กํากับดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์การ

ดําเนินงานของบริษัท 

 

9.5  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทท่ียงัไม่ได้

เปิดเผยตอ่สาธารณชน รวมทัง้เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบุคคลภายใน   

บริษัทจงึได้ออกระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือให้ กรรมการ  

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทถือปฏิบติั โดยกําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ สรุปดงันี ้

1. กรรมการ  ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท  ไม่นําไป

เปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง  หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม  รวมทัง้ต้องไม่ทํา

การซือ้ขาย โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท  และ/หรือเข้า
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ทํานิติกรรมอนัใดโดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  ไม่

วา่ทางตรงหรือทางอ้อม 

2. กรรมการ  ผู้ บริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อน

เปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทําการซือ้ขาย  โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 

เดือน ก่อนท่ีงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลงัการเปิดเผยข้อมลู

ดงักลา่วอย่างน้อย 3 วนั  

3. บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท และ

บทกําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการ หรือผู้บริหาร มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ควรแจ้ง

เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัก่อนทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ใน

บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ทราบเพ่ือเผยแพร่ตอ่สาธารณะตอ่ไป 

 

ทัง้นี ้ข้อกําหนดดงักล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

ของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดดงักลา่วจะต้องถกูลงโทษทางวินยั และ/หรือตามกฎหมายแล้วแตก่รณี 

 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ซึ่ง

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย  สําหรับรอบปีบญัชี 2556 เป็นเงินรวม 1,265,000 บาท โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

รายละเอียดการสอบบัญชี 2556 

คา่สอบบญัชีบริษัท 920,000 

คา่สอบบญัชีบริษัทย่อย 185,000 

คา่บริการอ่ืนๆ* 160,000 

รวมคา่ตอบแทนทัง้สิน้ 1,265,000 

     * คา่บริการอ่ืนๆ ประกอบด้วย คา่เดินทาง คา่พาหนะ คา่เบีย้เลีย้ง และ คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ เป็นต้น 



 บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 หน้า 115 

 

 
10. ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

10.1 แนวทางการดาํเนินงานด้านความย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 นโยบายการดาํเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) พร้อมทัง้ตระหนกั

และให้ความสําคญั ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม ชุมชน และใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง

ตอ่เน่ือง โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชุมชนท่ีบริษัทประกอบกิจการ

อยู่ ลกูค้า คูค้่าและหน่วยงานภาครัฐตลอดจนสงัคมและประเทศชาติ พร้อมทัง้สร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กร เพ่ือให้

พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีอยู่ร่วมกนั  

โดยมีหลกัการกําหนดไว้เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั ประกอบด้วยหลกั 7 ประการดงันี ้

1. การกํากบัดแูลองค์กร บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

อันเป็นสากล  ทัง้นีเ้พ่ือให้บรรลุผลเป้าหมายและดํารงรักษาความเป็นเลิศด้านการทําธุรกิจภายใต้การ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพควบคูไ่ปกบัคณุธรรมและจริยธรรมอนัเป็นคณุคา่พืน้ฐานขององค์กรชัน้นํา 

2. การดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม บริษัท มีความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสงัคมและเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางการเมือง 

3. ด้านการเคารพสิทธิมนษุยชน บริษัท ให้ความสําคญักบัสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานเพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ

และเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้แรงงานเด็กและ

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุประเภท 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงาน บริษัท มีการกํากับดูแลค่าจ้างอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และการจัดระเบียบองค์กรนัน้

ดําเนินการอย่างรับผิดชอบภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทัง้ตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด 

5. ด้านความรับผิดชอบตอ่สินค้าและผู้บริโภค บริษัท มุง่เน้นการบริการท่ีดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพ่ือความพอใจ

สูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจและจริงจังต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทัง้พยายามท่ีแก้ไข

ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากการสง่มอบสินค้า การบริการโดยมุง่เน้นท่ีคงไว้ซึง่ความสมัพนัธ์ท่ีดีและยัง่ยืนกบัลกูค้าและ

คูค้่า 

6. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน บริษัท มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ทัง้ในด้านความปลอดภยั คณุภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลงังาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมตลอดจนคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจท่ีมี

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม พร้อมกนันีบ้ริษัท ได้ส่งเสริมให้พนกังานมีจิตสํานึกและมีความตระหนกัรับผิดชอบต่อ

ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมรวมทัง้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนท่ีบริษัท ดําเนินธุรกิจอยู่ตาม

สมควร 

7. ด้านสิง่แวดล้อม บริษัท มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชดัเจนและถือแนวปฏิบติัอย่างเคร่งครัด เช่นมีมาตรการ

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น รณรงค์ให้ปิดไฟฟ้าและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วง

พกักลางวนัระหวา่งเวลา 12.00 - 13.00 น. รวมไปถึงรณรงค์ให้ประหยดัการใช้กระดาษด้วยการลดการสัง่พิมพ์

งานรวมไปถงึการใช้กระดาษรีไซเคิล  
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การกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือยกระดับการดําเนินการท่ีมีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบ

มาตรฐานท่ีชดัเจน และกระจายการปฏิบติัไปสูพ่นกังานของบริษัททกุระดบัชัน้ อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการ

กํากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good 

Corporate Governance) ปี 2549 ตามท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง ประเทศไทย โดยมีสาระสําคญัแบ่งออกเป็น 5 

หมวด  

หมวดท่ี 1  สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

หมวดท่ี 3  บทบาทผู้ มีสว่นได้เสีย 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

สมาชิกคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีจํานวน 3 ท่านดงันี ้ (ปัจจบุนั)  

รายช่ือ ตําแหน่ง การเข้าประชมุกรรมการ 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 1/1 

2. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กรรมการ 1/1 

3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ 1/1 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

1.  พิจารณา กําหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย คูมื่อ และแนวทางปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจและจริยธรรมของพนกังาน ในลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบติัสากล เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการท่ี

จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย คํานึงถึงสงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่าน

การอบรมและการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดงักล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และ

แนวทางปฏิบติังานท่ีพนกังานทุกคนพึงปฏิบติัตน และปฏิบติังานตามกรอบจรรยาบรรณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมติั ตลอดจนกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจริยธรรมของพนกังานดงักลา่ว ท่ีกําหนดไว้ 

2.  พิจารณา กําหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน (Anti-

Corruption) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมติั ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตและการติดสินบนดงักลา่ว (รายละเอียดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการสามารถดู

ได้จากหวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” 

 

การประกอบธุรกจิอย่างเป็นธรรม 

บริษัทมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและเจตนารมณ์มุ่งมัน่ในการท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคณุธรรม มีความ

รับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย คํานึงถึงสงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบ

ตา่งๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดงักลา่วจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบติังานท่ีพนกังานทุกคนพึงปฏิบติัตน และ
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ปฏิบติังานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสีย

และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมลูภายในและการรักษา ข้อมลูอนัเป็นความลบั ระบบการควบคมุและการ

ตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวญั ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อ พนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบติัตาม

แนวทางดงักลา่ว  สําหรับการตอ่ต้านการทจุริต บริษัทได้ประกาศนโยบายป้องกนัการทุจริตลงไปภายในองค์กร และทุกๆ 

หน่วยงานให้รับทราบและถือปฏิบติัทัว่กนั 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคบัเก่ียวข้องกับพนักงาน โดยให้ความสําคญักับสิทธิมนุษยชนขัน้

พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค 

เคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชัน้ เชือ้ชาติ อายุ สีผิว ศาสนา ความ

พิการ ฐานะ สถานศึกษาหรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบัติงาน  ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ทกุประเภท โดยท่ีผ่านมาไมเ่คยมีข้อร้องเรียนเร่ืองการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

 

การปฏบิัตด้ิานแรงงาน 

บริษัทมีการกํากับดูแลค่าจ้างอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และการจัดระเบียบองค์กรนัน้ดําเนินการอย่างรับผิดชอบภายใต้

กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทัง้ตามกฎหมายและข้อบังคบัท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  

บริษัทได้มีการจดัวางแผนในการพฒันาศกัยภาพการทํางานของพนกังานอย่างต่อเน่ืองมาตลอด โดยบริษัทได้มีการตัง้

งบประมาณแต่ละปี ของแต่ละแผนกในการจัดสรรเพ่ือการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพ่ือให้พนักงานได้มีความรู้

ความสามารถในการนํามาพฒันาหรือปรับใช้ในการทํางาน 

นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีการดแูลเร่ืองสวสัดิการพนกังานเป็นอย่างดี เพ่ือให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตท่ีดี โดยมีโครงการ

และสวสัดิการหลกัๆ ดงันี ้

โครงการ วตัถปุระสงค์ 

ฝึกอบรมพฒันาบคุลากร เพ่ือพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถพนกังานในระยะยาว 

จดัเค้กวนัเกิด เพ่ือร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการอวยพรแสดงความยินดีในวนัเกิดของพนกังาน 

สง่เสริมสขุภาพอนามยั เพ่ือสง่เสริมสขุภาพกายและใจและความสามคัคีในกลุม่พนกังาน 

กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เพ่ือแรงจงูใจและสร้างความเช่ือมัน่ในการทํางานระยะยาว 

EJIP เพ่ือสร้างแรงจงูใจและความเช่ือมัน่ในการทํางาน 
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• โครงการจัดเค้กวันเกดิพนักงาน 

       บริษัทจัดเค้กวันเกิดให้กับพนักงานทุกท่านในบริษัท

และบริษัทย่อย ทัง้นีเ้พ่ือให้พนักงานรู้สึกว่าบริษัทเป็นส่วน

หนึง่และร่วมอวยพรแสดงในวนัเกิดด้วย  

 

 

• โครงการส่งเส ริมการออกกํา ลั งกายใ ห้กับ

พนักงาน 

บริษัทได้จัดสวัสดิการส่งเสริมการออกกําลังกาย 

เพ่ือให้พนกังานมีพลานามยัท่ีดีแข็งแรงทัง้สขุภาพกายและ

ใจ รวมทัง้การใช้เวลาว่างหลงัเลิกงานให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง

ช่วยลดปัญหาด้านการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลพนักงาน อีกทัง้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์

อนัดีระหวา่งพนกังานภายในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

• กองทุนสํารองเลีย้งชีพ   

บริษัทได้จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2547 กับบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนไทย

พาณิชย์ และเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2552 ได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารกองทุนสํารองเลีย้งชีพเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทนุกสิกรไทย จํากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังานและเพ่ือจูงใจให้พนกังานทํางานกบั

บริษัทในระยะยาว 

 

• โครงการ EJIP (Employee Joint Venture Investment Program)  

บริษัทได้เร่ิมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานและสร้างความรู้สกึมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท รวมทัง้ธํารงรักษาพนกังานไว้กบั

บริษัท อายุโครงการ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 พนกังานท่ีจะเข้าร่วมโครงการต้อง

เป็นพนักงานประจําบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีมีอายุการทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวนัเข้าร่วมโครงการ และเป็นพนกังาน

ระดบัผู้ จดัการแผนกขึน้ไปหรือท่ีบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่ไม่รวมตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยเป็นไป

ตามความสมคัรใจของผู้ มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยต้องจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัท

และบริษัทย่อยจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนพนกังานท่ีเข้าสมทบโครงการ ซึง่อตัราท่ีบริษัทและบริษัทย่อย

จ่ายสมทบขึน้อยู่กบัอายกุารทํางานของผู้ เข้าร่วมโครงการในวนัท่ีพนกังานเข้าร่วมโครงการ ในแต่ละเดือนสมทบดงักล่าว

จะถกูนําไปซือ้หุ้นของบริษัท UAC ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด

ไว้ในข้อกําหนดและเง่ือนไขของโครงการท่ีได้รับความเห็นของจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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แล้ว เม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2554 ทัง้นีพ้นกังานท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถทยอยขายหุ้น UAC ในโครงการได้เม่ือครบ

กําหนดเวลา 1 ปี โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั เป็นตวัแทนดําเนินการในเร่ืองนี ้

 

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและผู้บริโภค 

บริษัทมุ่งเน้นการบริการท่ีดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพ่ือความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจและจริงจังต่อการ

จดัการข้อร้องเรียนของลกูค้า รวมทัง้พยายามท่ีแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดจากการสง่มอบสินค้า การบริการโดยมุ่งเน้นท่ีคงไว้

ซึง่ความสมัพนัธ์ท่ีดีและยัง่ยืนกบัลกูค้า และคูค้่า  โดยมีระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008 ท่ีทําให้เกิดความมัน่ใจใน

การสง่มอบสินค้าและบริการให้กบัลกูค้าได้เป็นอย่างดีพร้อมกนันีบ้ริษัท ยงัได้มีการดําเนินการสํารวจความพงึพอใจลกูค้า

ทกุปีเพ่ือนํามาปรับปรุงด้านการสง่มอบและบริการ   

 

ด้านการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน 

บริษัทได้วางแผนในการเข้าไปมีสว่นร่วมพฒันาชมุชน สงัคม ตามพืน้ท่ีตา่งๆ ใกล้เคียงพืน้ท่ีตัง้ของโรงงาน อาทิ เช่น อ.แม่

แตง จ.เชียงใหม่  และ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  นอกจากนีย้ังรวมไปถึงบริเวณสถานท่ีหรือพืน้ท่ีต่าง ๆ ท่ีอาจจะได้รับ

ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของบริษัทด้วย 

การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชน บริษัทให้ความสําคญัในการลงพืน้ท่ีสานเสวนากับผู้ นําชุมชนและ

ชุมชน เพ่ือรับทราบข้อมูล ปัญหา ตลอดจนข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดําเนินกิจกรรมของ

บริษัท และกระทบตอ่ชีวิตความเป็นอยู่ของชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีโรงงาน  ซึง่เม่ือวนัท่ี 21-22 ตลุาคม 2556 ทีมงาน CSR ก็

ได้ลงพืน้ท่ีเย่ียมและหารือกับผู้ นําชุมชน เพ่ือนําข้อมูลมาดําเนินการเป็นโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับชุมชนต่อไปใน

อนาคต 

กจิกรรมการสานเสวนากับผู้นําชุมชน  

ชมุชน/ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย โครงการ/กิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่8 ต. กกแรต  • มอบทุนการศึกษา โดยให้ผู้ ใหญ่บ้านและชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม                

กบัทางโรงเรียนและให้ครอบคลมุทกุหมูบ้่าน    

• จัดเวลารถว่ิงเข้า-ออกโครงการ โดยหลีกเลี่ยงเวลาเด็กไป-กลับ

โรงเรียน 

อบต. ไกรนอก • ไมมี่ประเดน็ข้อห่วงกงัวล 

อบต. กกแรต • ปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่2 ต. กกแรต • ไมมี่ประเดน็ข้อห่วงกงัวล 

โรงพยาบาลชมุชนบ้านปรักรัก • เปิดบ้านให้ผู้ นําชุมชนเข้าเย่ียมชมศึกษาโครงการและจัดการ

ฝึกอบรมคอร์สเร่ือง safety หรือการช่วยเหลือเบือ้งต้นกรณีเกิด

อบุติัเหตใุห้กบัทางผู้ นําชุมชนรวมไปถึงการอบรมเร่ืองก๊าซและการ

ป้องกนัการเกิดอบุติัเหตตุา่งๆ     
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ชมุชน/ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย โครงการ/กิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนบ้านปรักรัก • จดัให้มีโครงการมอบทนุการศกึษาตอ่ไป 

• จัดเวลารถว่ิงเข้า-ออกโครงการ โดยหลีกเลี่ยงเวลาเด็กไป-กลับ

โรงเรียน 

หมายเหตุ  ในปี 2556 ไม่พบประเด็นหรือปัญหาร้องเรียนท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินการแต่อย่างใด มีเพียง

ข้อเสนอแนะท่ีชุมชนได้ให้คําแนะนํามา ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัปัญหาหรือการเกิดอบุติัเหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้ในภายหลงัจากการ

ดําเนินกิจกรรมของบริษัท 

โครงการกจิกรรมสําคัญที่ดาํเนินการร่วมกับชุมชนปี 2556  

กรอบดาํเนินงาน โครงการ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผลที่ได้รับ 

การศกึษา 

 

 

การพฒันาชมุชน 

 สนบัสนนุกิจกรรมวนัเดก็ 

มอบทนุการศกึษา 

โครงการหนงัสือเพ่ือน้อง 

 โครงการลดอุบัติเหตุบนท้อง

ถนน 

 นกัเรียน 

 นกัเรียน 

 นกัเรียนและเยาวชน 

 ชมุชน 

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

สังคมบริเวณรอบ ๆ และ

ชุมชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการพฒันาด้านการศกึษา  

• โครงการหนังสือเพื่อน้อง 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2556 บริษัทดําเนินโครงการ “หนงัสือเพ่ือน้อง” เพ่ือสง่มอบหนงัสือท่ีได้รับการบริจาคจากพนกังาน

และบุคคลทั่วไป พร้อมทัง้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ โรงเรียนวดัปรักรัก โรงเรียนวดักกแรต และ

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ซึง่ตัง้อยู่ในเขตบริเวณรอบๆ โรงงานของบริษัท ท่ี อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทยั  ในโอกาสนี ้บริษัทคู่ค้า 

อาทิเช่น บริษัท สยามโมเอโกะ จํากดั และ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมทํากิจกรรมกบัทางบริษัทด้วย 
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• โครงการสนับสนุนกจิกรรมวันเดก็ 

บ ริ ษั ท ร่ วม ส นับส นุน มอ บอุป กร ณ์ กี ฬา  แ ล ะ อุป กร ณ์ เส ริม ทัก ษะ สํ า ห รั บ เ ด็ก เช่ น  จัก ร ยา น  ลูก ฟุต บอ ล  

ในการจดักิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ ประจําปี 2556  ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทยั เม่ือวนัท่ี 11 

มกราคม พ.ศ. 2556 

      

 

 

 

 

• โครงการลดอุบัตเิหตุและบรรเทาการจราจรในชุมชน 

บริษัทได้ดําเนินการติดตัง้เสาไฟกระพริบจํานวน 3 ต้น บริเวณเส้นทางเข้า-ออกโรงงาน  ทัง้นีเ้พ่ือลดปัญหาการเกิด

อบุติัเหตแุละปัญหาการจราจรในพืน้ท่ีและชมุชนดงักลา่ว 
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รางวัลแห่งความภาคภมูใิจ ประจาํปี 2556 

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)   จากการประกาศผล

รางวลั SET Awards 2013 จัดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงละครอกัษราคิงเพาเวอร์ เม่ือวันท่ี 20 

พฤศจิกายน 2556 ซึง่รางวลัดงักล่าว เป็นการแสดงให้เห็นศกัยภาพ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯท่ีมีความแข็งแกร่ง 

และเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

รางวัล MAI Special Encouragement  ในงาน “ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2556” (Board of the 

Year Awards 2013)  
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คณะกรรมการบริษัทได้ขึน้รับรางวลั MAI Special Encouragement ในงาน “ประกาศเกียรติคณุคณะกรรมการแห่งปี 

2556” (Board of the Year Awards 2013)  โดย ดร.สถิต ลิ่มพงศ์พนัธ์ ประธานกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยเป็นผู้มอบรางวลั ซึง่งานจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบั 6 องค์กรภาคเอกชนชัน้นํา ได้แก่ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2556 
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11. การควบคุมภายใน 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากัด มหาชน ได้ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุม

ภายในอย่างตอ่เน่ือง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินระบบการควบคมุภายใน 

เพ่ือมุ่งเน้นให้ระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อลัทิมา 

แอดไวเซอร์ร่ี จํากดั ท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีสอบทานระบบ

การควบคมุภายในของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจําปี 2556ท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ และใน

การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี  21 กุมภาพนัธ์  2557  โดยมีกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้า

ร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทสําหรับปี 2556 โดยการซกัถามข้อมลู

จากฝ่ายบริหาร และพิจารณาจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจัดทํา โดยได้สรุป

สาระสําคญั และความเห็นของระบบการควบคมุภายใน ซึง่ประกอบด้วย 5 สว่น ดงันี ้

องค์กรและสภาพแวดล้อม  

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรไว้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการกําหนดเป้าหมาย การดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได้ มีข้อกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม รวมทัง้

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการจดัทํานโยบาย และระเบียบปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีรัดกุมภายใต้ระบบการ

ควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ผู้บริหารและพนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร

และสภาพแวดล้อม และตระหนกัถงึความสําคญัของระบบการควบคมุภายใน โดยภาพรวมแล้วบริษัทมีระบบการควบคมุ

ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิผล 

การบริหารความเส่ียง 

บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร มีการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงส่วนกลาง และแผนบริหาร

ความเสี่ยงโครงการ โดยได้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)  ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ของ

บริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้ท่ีมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และได้มีการติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ และ

ทบทวนตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ตามแผนงาน เพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีวางไว้ สามารถขจัด

ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกบัสภาวการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
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การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอํานาจอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน 

และเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่งแยกหน้าท่ีหลกัออกจากกนัอย่างชดัเจน ซึง่ได้แก่ การอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชี

และข้อมูลสารสนเทศ และการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน โดยได้ให้ความสําคญักับการสอบยันความถูกต้องระหว่างกนั เพ่ือ

ความถกูต้อง และความเหมาะสม บริษัทมีมาตรการในการติดตามให้การดําเนินงานงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคบัของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เช่น ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจทุกประเภทของบริษัท กฎหมาย

ภาษีอากร กฎหมายสรรพสามิต เป็นต้น รวมทัง้มีมาตรการติดตามให้การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัต้องผ่านขัน้ตอนอนุมติั

ท่ีเป็นไปตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญัเสมอ และได้

กําหนดแนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 

 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  

บริษัทได้จัดให้มีข้อมลูสําคญัต่างๆ อย่างเพียงพอ การรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน การปฏิบติัตาม

นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ีใช้ในการควบคมุและดําเนินกิจกรรมขององค์กร มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการ

บนัทึกบญัชีและเอกสารบญัชีต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะ

ของธุรกิจ มีระบบการติดตอ่สื่อสารทัง้ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ มีการรายงานข้อมลูท่ีจําเป็นทัง้จากภายในและ

ภายนอก เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ประกอบการวางแผน การตดัสินใจ และการสัง่การ ส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานตามความรับผิดชอบ 

ระบบตดิตาม  

เพ่ือการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บริษัทได้มีการติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทุก

ไตรมาส โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงกับเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยหากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้จะมีการนํามาพิจารณา เพ่ือปรับปรุง และหาแนวทางแก้ไข ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง  

ระบบการควบคมุภายใน บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการ

ควบคุมภายในท่ีวางไว้ และติดตามการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ โดยรายงาน

ตรงตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และสง่สําเนาให้ผู้บริหาร และผู้ รับการตรวจสอบรับทราบ 

ในภาพรวมแล้ว บริษัทมีหลักการแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เป็นระบบ มีระบบการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอ เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2556 

บริษัทมีการทาํรายการกับบุคคลและนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี ้

 บุคคลและกจิการที่อาจมี

ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 

1. บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั  

(“UAC HYDRO”)  

- UAC HYDRO เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.997 ของ

ทนุชําระแล้วของ UAC HYDRO (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายกิตติ ชีวะเกต ุ

นายชชัพล ประสพโชค และ นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์  ถือหุ้นรวมกนัร้อย

ละ 0.006 และบริษัท ไฮโดรเทค็ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49.997)  และ 

UAC HYDRO มีกรรมการร่วมกบับริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกต ุนางสาวนิลรัตน์ 

จารุมโนภาส และนายชชัพล ประสพโชค 

2. บริษัท บางจากไบโอฟเูอล 

จํากดั (“บางจากไบโอฟเูอล”) 

- บางจากไบโอฟเูอลเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบางจากไบโอฟเูอล และบางจากไบโอฟู

เอล มีกรรมการร่วมกบับริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกต ุและ นายชชัพล ประสพ

โชค 

3. บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากดั 

(มหาชน) (“HYDRO”) 

- HYDRO เป็นผู้ ร่วมลงทนุในบริษัทย่อยของบริษัท (UAC HYDRO) ร่วมกบั

บริษัท โดยถือหุ้นใน UAC HYDRO ร้อยละ 49.997 ของทนุชําระแล้วของ UAC 

HYDRO และมีตวัแทนดํารงตําแหน่งกรรมการใน UAC HYDRO 2 ท่าน ได้แก่ 

นายสลิบ สงูสวา่ง และนายพิชยั คลอ่งพิทกัษ์ 

4. บริษัท เค แอนด์ เอน็ คอมเมอร์

เชียล จํากดั (“K&N”) 

 

 

- บริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยนางนิรมล ชีวะเกต ุภรรยาของนายกิตติ ชีวะเกต ุเป็น

กรรมการผู้ มีอํานาจใน K&N 

- นางนิรมล ชีวะเกต ุถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 35 

- นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส (น้องสาวของนางนิรมล ชีวะเกต)ุ กรรมการ 

ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน K&N  ร้อยละ 10 

5.  บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที  

เอน็เนอร์ย่ี จํากดั 

- UAC&TPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.0094 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ UAC&TPT (ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ 

นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส และ นายชชัพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกนัร้อย

ละ 0.0006)  และ UAC&TPT มีกรรมการร่วมกบับริษัท คือ นายกิตติ ชีวะเกต ุ

นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส และ นายชชัพล ประสพโชค 
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 บุคคลและกจิการที่อาจมี

ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 

6. บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั 

 

- เซบิก๊าซ ยเูอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท ยเูอซี เอน็

เนอร์ย่ี จํากดั ร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของเซบิ

ก๊าซ ยเูอซี และ เซบิก๊าซ ยเูอซี  มีกรรมการร่วมกบับริษัท คือ นางสาวนิลรัตน์  

จารุมโนภาส และ นายชชัพล ประสพโชค 

   หมายเหต ุบริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จํากดั บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 

7. นางสาวชวิษศา  ชีวะเกต ุ - นางสาวชวิษศา ชีวะเกต ุเป็นบตุรสาวของนายกิตติ ชีวะเกต ุดํารงตําแหน่ง

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการของ

บริษัท และเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท อีกทัง้เป็นถือหุ้นราย

ใหญ่ในบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 54.19 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง

กัน 

(ล้านบาท)  

ความจาํเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2556  

1. บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั (UAC HYDRO) 

ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยนํา้ประปา รวมทัง้

จําหนา่ยและติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

รายได้อื่น : บริษัทมีรายได้คา่บริการพืน้ท่ีใน

สาํนกังานรวมถึงคา่บริการอ่ืนๆ เช่นคา่ไฟฟ้า

,คา่ถ่ายเอกสาร, คา่ทําความสะอาด, ฯลฯ 

จาก UAC HYDRO  

ตามสญัญาบริการ  

ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 

2557 ในอตัรา 21,680 บาทตอ่เดือน 

ยอดคงค้าง 

ลกูหนีอ่ื้น 

0.260 

 

 

 

 

 

 

- 

บริษัทให้บริการด้านสาํนกังาน รวมถึงการให้บริการด้านอ่ืน ๆ เช่น 

คา่ไฟฟ้า คา่ถ่ายเอกสาร คา่ทําความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บริษัทย่อย 

โดยคิดอัตราค่าบริการอ้างอิงจากต้นทุนค่าเช่าพืน้ท่ี และต้น

คา่ใช้จ่ายเฉลีย่ของงานบริการตา่ง ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการ

สมควร เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทในการติดตอ่ประสานงานกบับริษัท

ยอ่ย และอตัราการคิดคา่บริการมีความเหมาะสม  

 

 

2. บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จํากดั (บางจากไบโอ 

ฟเูอล) ประกอบธุรกิจผลติ จําหนา่ย ไบโอดีเซล 

ซือ้สินค้า : บริษัทซือ้ผลติภณัฑ์กลเีซอรีน 

เพ่ือสง่ออกไปจําหนา่ยในตา่งประเทศ  โดย

การซือ้สนิค้าดงักลา่ว เป็นการดําเนินการตาม

ธุรกิจปกตแิละเป็นการซือ้ตามราคาตลาด 

 

ยอดคงค้าง 

เจ้าหนีก้ารค้า 

47.27 

 

 

 

 

 

- 

การทําธุรกรรมดงักล่าวเป็นการดําเนินธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขทาง

การค้าโดยทัว่ไป โดยท่ีราคาซือ้สนิค้าเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นวา่รายการซือ้

สนิค้าดงักลา่วเป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยปกติทัว่ไปของบริษัท 

และมีความสมเหตสุมผล 



                                                                                                                                                                                                                 บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556                                                                                                                                                                                                                                          หน้า 130 

 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง

กัน 

(ล้านบาท)  

ความจาํเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2556  

3. บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากดั (มหาชน) (HYDRO) 

ประกอบธุรกิจรับก่อสร้างและรับบริหารจดัการ

ด้านงานวศิวกรรมสิง่แวดล้อม 

รายได้จากการขาย 

บริษัทขาย FILTER โดยมีราคาขายตามราคา

ตลาด เช่นเดยีวกบัการขายให้แกล่กูค้าราย

อ่ืนทัว่ไป  

ยอดคงค้าง 

ลกูหนีก้ารค้า 

ลกูหนีอ่ื้น 

ค่าจ้างผู้รับเหมา 

สญัญาจ้างเหมางานออกแบบ,จดัหา และ

ติดตัง้ ระบบ WASTE WATER RECYCLE 

ให้แก่ บมจ.บางจากปิโตรเลยีม โดยมีกําหนด

ราคาขายและให้บริการตามราคาตลาด 

เช่นเดียวกบัการขายและให้บริการแก่ลกูค้า

รายอ่ืนทัว่ไป 

ยอดคงค้าง 

เจ้าหนีก้ารค้า 

0.16 

 

 

 

- 

5.75 

41.49 

 

 

 

 

8.93 

การจัดทําธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

โดยมีเง่ือนไขทางการค้า และราคาท่ีตกลงกนั เป็นราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า  เป็น

รายการทางการค้าปกติทัว่ไปของบริษัท มีความสมเหตสุมผล  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง

กัน 

(ล้านบาท)  

ความจาํเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2556  

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

ประกอบธุรกิจจําหนา่ยปลกีผ้าและตดัเย็บยนิู

ฟอร์ม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : บริษัทซือ้ชุดยูนิ

ฟอร์มของ  K&N เพ่ือใช้ในกิจการ  โดยมีการ

เทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ยอดคงค้าง  

เจ้าหนีอ่ื้น 

0.07 

 

 

- 

การจัดทําธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

โดยมีเง่ือนไขทางการค้า และราคาท่ีตกลงกนั เป็นราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า  เป็น

รายการทางการค้าปกติทัว่ไปของบริษัท มีความสมเหตสุมผล 

 

5. บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

ประกอบธุรกิจโรงงานผลติก๊าซชีวภาพ 

รายได้อื่น : บริษัทมีรายได้คา่บริหารกิจการ 

และคา่บริการอ่ืนๆ เช่นคา่ไฟฟ้า,คา่ถา่ย

เอกสาร, คา่ทําความสะอาด, ฯลฯ จาก UAC 

&TPT ตามสญัญาดงันี ้ 

1.สญัญาจ้างบริหารกิจการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 

พฤศจิกายน 2556 – 31 ตลุาคม 2557 ใน

อตัรา 250,000 บาท/เดือน (เดือน พย.-ธค. 

2556 เก็บ 20%) 

2.สญัญาบริการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2556 – 31 ตลุาคม 2557 ในอตัรา 5,000 

บาท/เดือน(เดือน พย.-ธค.2556 เก็บ 20%) 

ยอดคงค้าง 

ลกูหนีอ่ื้น 

0.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

บริษัทให้บริการด้านบริหารกิจการ รวมถึงการให้บริการด้านอ่ืน ๆ 

เช่น คา่ไฟฟ้า คา่ถ่ายเอกสาร คา่ทําความสะอาด ฯลฯ ให้แก่บริษัท

ย่อย โดยคิดอัตราค่าบริหารจากจํานวนบุคคลากรและสดัส่วน

เวลาท่ีใช้ในการทํางานของ UAC &TPT และต้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

ของงานบริการตา่ง ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นการ

สมควร เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทในการติดตอ่ประสานงานกบับริษัท

ยอ่ย และอตัราการคิดคา่บริการมีความเหมาะสม  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง

กัน 

(ล้านบาท)  

ความจาํเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2556  

6. บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั ค่าจ้างผู้รับเหมา(สินทรัพย์ถาวร) 

สญัญาจ้างเหมางานออกแบบ,จดัหา, 

ก่อสร้าง และติดตัง้ (EPC CONTRACT) 

โรงงานผลติก๊าซชีวภาพ (แมแ่ตง2) 

ให้แกบ่ริษัท โดยมีกําหนดราคาขายและ

ให้บริการตามราคาตลาด เช่นเดยีวกบัการ

ขายและให้บริการแก่ลกูค้ารายอ่ืนทัว่ไป 

ยอดคงค้าง 

เจ้าหนีก้ารค้า 

0.49 

 

 

 

 

 

 

0.52 

 

 

การจัดทําธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

โดยมีเง่ือนไขทางการค้า และราคาท่ีตกลงกนั เป็นราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า  เป็น

รายการทางการค้าปกติทัว่ไปของบริษัท มีความสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง

กัน 

(ล้านบาท)  

ความจาํเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2556  

7. นางสาวชวิษศา  ชีวะเกต ุ ค่าเช่าคลังสินค้า : บริษัทจ่ายค่าเช่า

คลังสินค้าเพ่ือใช้เป็นท่ีเ ก็บสารเคมี และ

อุปกรณ์เพ่ือรอการขาย และส่งมอบให้แก่

ลกูค้า พืน้ท่ีเช่า 2,200 ตารางเมตร ระยะเวลา

การเช่า 3 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 – 

31 ธันวาคม 2558 อตัราค่าเช่า ตารางเมตร

ละ 60  บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นค่า เช่า

จํานวน 132 ,000  บาทต่อเดือน (บริษัท

รับผิดชอบในการเสยีภาษีเงินได้ หกั ณ ท่ีจ่าย

ร้อยละ 5 ของค่าเช่าแต่ละเดือน คิดเป็นค่า

เช่ารวมภาษีเ งินได้หัก ณ ท่ีจ่าย เท่ากับ 

138,947.37 บาทตอ่เดือน)  

ยอดคงค้าง 

คา่เช่าคลงัสนิค้าค้างจ่าย 

 

1.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

บริษัทมีความจําเป็นในการจดัหาพืน้ท่ีเพ่ือจดัเก็บสินค้า เน่ืองจาก

การขยายตัวของธุรกิจ โดยการทําธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไข และข้อตกลง ตามปกติโดยทัว่ไป   

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า การทํารายการดงักลา่วมีความ

สมเหตสุมผล และมีอตัราคา่เช่าท่ีถกูกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัราคา

ตลาด 

หมายเหตุ ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2555 ได้มีการเปลี่ยนคู่สญัญา

จากห้างหุ้นส่วนสามญัพี แอนด์ พี  เป็น นางสาวชวิษศา  ชีวะ

เกต ุ
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12.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการเข้าทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ด้วยความโปร่งใส เท่ียงธรรม และเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้

ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นของการเข้าทํารายการ ความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมของรายการนัน้ ๆ โดย

พิจารณาจากเง่ือนไขตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง่สามารถเปรียบเทียบได้กบั

ราคาท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่าง

กนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้บุคคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สํานัก

กฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจากบริษัท เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้

คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น ตามแตก่รณี 

นอกจากนีมี้การกําหนดมาตรการไมใ่ห้ผู้บริหาร หรือผู้ มีสว่นได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการ

ท่ีตนเองมีส่วนได้เสียทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมาย

วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการ

ระหว่างกัน รวมทัง้การเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบ

ทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท  

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกัน 

              บริษัทคาดวา่ในอนาคตจะมีการทํารายการระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง เช่น รายการซือ้ขายสินค้า และรายการ

เช่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ จะยงัคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้อีก ซึ่ง

เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษัท รายการระหว่างกนัดงักล่าวจะเกิดขึน้

ตามความจําเป็นและเพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการกําหนดนโยบายการคิดราคาระหว่าง

กนัอย่างชัดเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้

คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามหลกัเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลต่อรายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนุน

ธุรกิจปกติท่ีเกิดขึน้ทกุไตรมาส   



 

 

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงนิและ 
ผลการด าเนินงาน 

 
 

 
 

 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์  
แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

13.1  ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(1.1) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับปี 2554 – 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้ สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่นางสุวิมล กฤตยา

เกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 แห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบ

บญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งงบการเงินสําหรับปี 2554 - 2556 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น

อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ และมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ทัง้งบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจ ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามท่ี

ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ทัง้นี ้ในปี 2556 ผู้สอบบญัชีได้เน้นข้อมลูและเหตกุารณ์  โดยให้สงัเกตในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 2 และ 

5 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่ เน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556                                                                                                                                                                                                                               หน้า 136 

 
(1.2) ตารางสรุปงบการเงนิบริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จาํกัด (มหาชน) 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ  31 ธันวาคม 2555 ณ  31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 

   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  

 สินทรัพย์หมุนเวียน    

 

                    

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  68.23 14.71 27.96 3.05 64.91 4.46 70.60 13.57 32.45 3.18 98.77 6.04 

 เงินลงทนุชัว่คราว  28.02 6.04 - - - - 28.02 5.39 - - - - 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  110.46 23.81 184.70 20.15 193.82 13.31 110.58 21.25 185.98 18.21 211.62 12.95 

 เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้สนิค้า  5.96 1.28 11.79 1.29 4.21 0.29 5.96 1.15 25.94 2.54 4.21 0.26 

 สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ  91.41 19.70 117.72 12.84 237.54 16.32 92.52 17.78 117.78 11.53 237.59 14.54 

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  304.08 65.54 342.17 37.33 500.48 34.38 307.68 59.13 362.16 35.46 552.19 33.78 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

 

  

 

  

 

  

      เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกนั  12.56 2.71 - - - - 12.56 2.41 - - - - 

  เงินลงทนุในบริษัทร่วม  111.05 23.94 111.05 12.11 111.05 7.63 168.47 32.38 198.78 19.46 270.04 16.52 

  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  5.00 1.08 5.25 0.57 40.20 2.76 - - - - - - 

   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  25.27 5.45 424.44 46.30 797.43 54.77 25.32 4.87 425.21 41.64 802.77 49.11 

   สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  1.93 0.42 1.36 0.15 3.58 0.25 2.25 0.43 2.26 0.22 4.66 0.29 

   เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้สนิทรัพย์ถาวร  - - 28.59 3.12 0.77 0.05 - - 28.59 2.80 0.77 0.05 

   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน - สทุธิ  4.04 0.87 3.77 0.41 2.40 0.16 4.04 0.78 4.22 0.41 4.14 0.25 

          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  159.85 34.46 574.47 62.67 955.43 65.62 212.65 40.87 659.06 64.54 1,082.39 66.22 

 รวมสินทรัพย์  463.93 100.00 916.65 100.00 1,455.92 100.00 520.33 100.00 1021.22 100.00 1,634.58 100.00 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ  31 ธันวาคม 2555 ณ  31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 

   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  

 หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น    

 

  

 

  

 

  

      หนีส้นิหมุนเวียน    

 

  

 

  

 

  

       เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน  16.79 3.62 170.65 18.62 212.59 14.60 16.79 3.23 170.65 16.71 212.59 13.01 

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  64.07 13.81 115.16 12.56 254.77 17.50 64.16 12.33 115.74 11.33 271.34 16.60 

 สว่นของหนีส้นิระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายใน

หนึง่ปี  0.82 0.18 9.67 1.05 27.02 1.86 0.82 0.16 9.67 0.95 27.02 1.65 

  เงินรับลว่งหน้าคา่จากลกูค้าตามสญัญา  - - - - - - - - 14.90 1.46 - - 

   ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย   11.51 2.48 15.85 1.73 4.31 0.30 11.51 2.21 15.85 1.55 4.31 0.26 

          รวมหนีส้นิหมุนเวียน  93.19 20.09 311.34 33.96 498.69 34.25 93.28 17.93 326.82 32.00 515.26 31.52 

 หนีส้นิไม่หมุนเวียน    

 

  

 

         

 เงินกู้ยมืระยะยาว  - - 42.23 4.61 130.14 8.94 - - 42.23 4.13 130.14 7.96 

 หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ  1.55 0.33 4.36 0.48 5.12 0.35 1.55 0.30 4.36 0.43 5.12 0.31 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  5.69 1.23 6.10 0.67 7.38 0.51 5.69 1.09 6.15 0.60 7.47 0.46 

 หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน  - - - - 9.80 0.67 - - - - 9.80 0.60 

          รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน  7.24 1.56 52.68 5.75 152.45 10.47 7.24 1.39 52.74 5.16 152.54 9.33 

          รวมหนีส้นิ  100.44 21.65 364.02 39.71 651.13 44.72 100.52 19.32 379.55 37.17 667.80 40.85 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ  31 ธันวาคม 2555 ณ  31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 

   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  

 หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น    

 

  

 

  

 

  

      สว่นของผู้ ถือหุ้น    

 

  

 

  

 

  

                    ทนุจดทะเบียน  172.50 37.18 276.47 30.16 331.75 22.79 172.50 33.15 276.47 27.07 331.75 20.30 

               ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว  172.50 37.18 218.22 23.81 277.10 19.03 172.50 33.15 218.22 21.37 277.10 16.95 

               สว่นเกินมลูคา่หุ้น  83.27 17.95 181.83 19.84 363.82 24.99 83.27 16.00 181.83 17.81 363.82 22.26 

                เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้นสามญั  - - - - 0.09 0.01 - - - - 0.09 0.01 

          กําไรสะสม     

 

  

 

  

 

  

      จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย  12.94 2.79 17.37 1.89 20.49 1.41 12.94 2.49 17.37 1.70 20.49 1.25 

 ยงัไมไ่ด้จดัสรร  94.79 20.43 135.21 14.75 143.30 9.84 150.94 29.01 220.35 21.58 297.22 18.18 

          รวมส่วนของบริษัทใหญ่  363.50 78.35 552.63 60.29 804.78 55.28 419.64 80.65 637.77 89.52 958.71 58.65 

 สว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ  - - - - - - 0.16 0.03 3.90 0.38 8.07 0.49 

          รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  363.50 78.35 552.63 60.29 804.78 55.28 419.81 80.68 641.67 152.36 966.78 59.15 

 รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น  463.93 100.00 916.65 100.00 1,455.92 100.00 520.33 100.00 1,021.22 189.52 1,634.58 100.00 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิรวม  

 งบกาํไรขาดทุน   ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556  

    ล้านบาท     ร้อยละ     ล้านบาท   ร้อยละ    ล้านบาท   ร้อยละ    ล้านบาท     ร้อยละ    ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  

 รายได้จากการขาย  958.53 95.72 811.82 98.90 903.85 97.73 957.59 99.28 811.82 98.91 977.93 98.77 

 รายได้อ่ืน :-    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

      รายได้เงินปันผล  35.97 3.59 - - 8.44 0.91 - - - - - - 

      อ่ืนๆ  6.94 0.69 9.06 1.10 12.54 1.36 6.95 0.72 8.91 1.09 12.22 1.23 

 รวมรายได้  1001.44 100.00 820.88 100.00 924.84 100.00 964.54 100.00 820.72 100.00 990.15 100.00 

 ต้นทนุขาย  -798.33 (79.72) -617.67 (75.25) -733.56 (79.32) -797.32 (82.66) -617.67 (75.26) -804.49 (81.25) 

 คา่ใช้จา่ยในการขาย  -26.09 (2.61) -27.26 (3.32) -32.07 (3.47) -26.09 (2.70) -27.26 (3.32) -32.07 (3.24) 

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  -53.69 (5.36) -58.19 (7.09) -78.64 (8.50) -55.21 (5.72) -61.17 (7.45) -82.49 (8.33) 

 รวมค่าใช้จ่าย  -878.11 (87.69) -703.12 (85.65) -844.27 (91.29) -878.62 (91.09) -706.11 (86.03) -919.06 (92.82) 

 กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้  123.33 12.31 117.76 14.35 80.57 8.71 85.92 8.91 114.62 13.97 71.10 7.18 

 ต้นทนุทางการเงิน  -5.49 (0.55) -2.74 (0.33) -3.74 (0.40) -5.49 (0.57) -2.74 (0.33) -3.75 (0.38) 

 สว่นแบง่ผลกําไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม   - - - - - - 22.21 2.30 30.31 3.69 77.75 7.85 

 กาํไรก่อนภาษีเงนิได้  117.83 11.77 115.02 14.01 76.82 8.31 102.64 10.64 142.19 17.32 145.09 14.65 

 ภาษีเงินได้  -22.41 (2.24) -27.06 (3.30) -14.42 (1.56) -22.41 (2.32) -26.49 (3.23) -14.23 (1.44) 

 กาํไรสุทธิ  95.42 9.53 87.97 10.72 62.41 6.75 80.22 8.32 115.70 14.10 130.86 13.22 

 กําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  95.42 9.53 87.97 10.72 62.41 6.75 80.22 8.32 116.96 14.25 131.19 13.25 

 สว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ  - - - - - - -0.00015 (0.00) -1.26 0.00 -0.33 (0.03) 
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน             

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 117.83 115.02 76.82 102.64 142.19 145.09 

รายการปรับปรุง             

คา่เสือ่มราคา 2.80 3.30 9.06 2.80 3.66 9.43 

(กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 0.24 0.72 (1.77) 0.24  0.72  (1.77) 

ขาดทนุจากการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื  0.73     0.73      

 สว่นแบง่ผล(กําไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.00   0.00  (22.21) (30.31) (77.75) 

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร  0.02 (0.48) 0.02  0.02  (0.48) 0.02  

คา่ใช้จา่ยลว่งหน้าตดับญัชี  0.80 1.09 2.08  0.80  1.09  2.29  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.33 0.40 1.28  1.33  0.46  1.32  

รายได้เงินปันผล (35.97)   (8.44)       

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้จา่ย 4.72 1.53 2.87  4.72  1.53  2.87  

  92.51 121.59 81.93 91.07 118.86 81.51 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดาํเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง              

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 11.83  (75.74) (4.04) 11.72  (76.91) (35.66) 

สนิค้าคงเหลอื 17.41  (25.64) (119.82) 16.30  (25.64) (119.82) 

 เงินจา่ยลว่งหน้าคา่จ้างและซือ้สนิค้า 7.77  (5.82) 7.58  7.77  (19.98) 7.58  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 3.36  0.10  1.10  3.36  0.10  1.08  
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนีส้นิดาํเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)              

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (25.90) (9.51) 148.96  (25.81) (9.02) 179.11  

เงินรับลว่งหน้าคา่ขายสนิค้า         14.90  0.00  

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน      9.80      9.80  

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 106.98 4.98 125.50 104.40 2.32 123.59 

เงินสดจา่ยดอกเบีย้จา่ย (4.72) (2.41) (8.84) (4.72) (2.41) (8.84) 

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (18.97) (22.15) (28.17) (18.97) (22.60) (29.45) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดาํเนินงาน 83.29  (19.58) 88.49  80.72  (22.70) 85.30  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ             

เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (28.02) 28.02  0.00  (28.02) 28.02  0.00  

เงินฝากธนาคารตดิภาระคํา้ประกนัเพ่ิมขึน้ 85.73  12.56  0.00  85.73  12.56  0.00  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม(เพ่ิมขึน้)ลดลง     0.00      (1.96) 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร 0.03  0.48    0.03  0.48    

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 35.97    8.44  35.97  0.00  8.44  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้ (5.00) (0.25) (34.95)       

เงินสดจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้สนิทรัพย์ถาวร  0.00    0.00  0.00  0.00  0.00  

เงินสดจา่ยซือ้สนิทรัพย์ถาวร  (12.46) (365.40) (356.33) (12.52) (365.41) (361.27) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน 76.25  (324.59) (382.84) 81.19  (324.35) (354.78) 
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (122.65) 153.79  38.20  (122.65) 153.79  38.20  

เงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึน้   49.94  104.24    49.94  104.24  

เงินสดจา่ยหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (1.30) (1.00) (2.41) (1.30) (1.00) (2.41) 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ   118.41  193.76    118.41  193.76  

เงินสดรับจากสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ         5.00  4.50  

เงินสดรับจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญั     0.09      0.09  

 เงินปันผลจ่าย (25.01) (17.25) (5.12) (25.01) (17.25) (5.12) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงนิ (148.95) 303.90  328.76  (148.95) 308.90  333.26  

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นสาํหรับเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด     2.53      2.53  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)  10.59  (40.27) 36.94  12.96  (38.15) 66.32  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 57.64  68.23  27.96  57.64  70.60  32.45  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  68.23  27.96  64.91  70.60  32.45  98.77  
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(1.3) อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

  งบเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)   3.26 1.10 1.00 3.30 1.11 1.07 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 2.28 0.72 0.53 2.31 0.75 0.61 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  0.51 -0.10 0.22 0.50 -0.11 0.20 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)   8.47 6.31 6.69 8.46 6.31 7.18 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 42.50 57.04 53.84 42.54 57.04 50.13 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 8.27 6.70 6.99 8.21 6.66 7.66 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 43.52 53.71 51.53 43.83 54.05 47.01 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่) 14.21 14.04 6.41 14.19 14.04 6.57 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 25.33 25.64 56.15 25.36 25.64 54.78 

Cash Cycle (วนั) 60.69 85.11 49.22 61.01 85.45 42.37 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 16.71 23.92 18.84 16.74 23.92 17.74 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.39 13.39 6.59 8.25 13.02 6.02 

อตัราสว่นเงินสดตอ่กําไร (%) 103.58 -18.01 148.52 102.21 -21.47 144.88 

อตัรากําไรสทุธิ (%)  9.53 10.72 6.75 8.32 14.10 13.22 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)   ROE 28.96 19.20 9.20 20.40 21.88 16.39 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  ROA 19.19 12.74 5.26 14.30 15.01 9.85 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)  ROFA 525.14 40.59 11.70 443.30 52.99 41.44 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 2.01 1.19 0.78 1.72 1.06 0.75 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  D/E 0.28 0.66 0.81 0.24 0.60 0.70 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกบีย้ (เทา่) 20.25 3.73 28.49 19.78 2.39 27.51 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO - DSCR (เทา่) 19.53 9.49 2.62 17.13 11.68 4.84 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 76.85 60.88 149.56 - - - 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1  ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

บริษัทประกอบธุรกิจนําเข้า จําหน่าย สารเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสํารวจ

และผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นนํ า้มัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตนํา้มันหล่อลื่น   โรงงานโพลิเมอร์และ

พลาสติก  โรงงานอตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้า การจําหน่ายให้บริการรับเหมาและติดตัง้ระบบสาธารณูปโภค  การ

ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําด้านการตลาด การลงทนุโครงการด้านพลงังานทดแทนและพลงังานทางลือกเป็น

ต้น  และในส่วนของบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 1) รับจ้างผลิตนํา้ประปา เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม และใช้ในการบริโภค 

รวมทัง้จําหน่ายและติดตัง้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเ ก่ียวข้อง และ  2) ผลิตและจําหน่ายก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการผลิต    

กระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคมและอตุสาหกรรมทัว่ไป  (ยังไม่มีรายได้) และ 3) ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและ

พลงังานทดแทน (ยงัไมมี่รายได้) 

   งบการเงินรวม ในปี 2556 รายได้ประมาณร้อยละ 48.45  ของรายได้รวม มาจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ 

Energy and Petroleum รองมาเป็นสินค้าในกลุม่อตุสาหกรรม (Industrial ) มีสดัสว่นเป็น ร้อยละ 18.45  ,การให้บริการ

รับเหมาและติดตัง้ระบบ มีสดัสว่นร้อยละ 14.12 ,ผลิตภณัฑ์อ่ืน  รายได้บริการ   ซึง่มีสดัสว่นการขายใกล้เคียงกนัท่ีร้อยละ 

4-6 ของรายได้รวม และรายได้อ่ืนๆ ร้อยละ 1.14  การรับรู้รายได้จากสว่นแบ่งผลกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม เป็นร้อย

ละ 7.28 ของรายได้รวม  ทัง้นีใ้นส่วนของรายได้จากโรงงานผลิตก๊าชชีวภาพ มีรายได้ ร้อยละ 0.03  เน่ืองจากอยู่ในช่วง

เร่ิมต้นดําเนินการผลิต 

สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2556 บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี จํานวน 62.41  ล้านบาท ลดลงจาก

ปี 2555  ร้อยละ 29.06  เน่ืองจากมีอตัราต้นทุนขายปี 2556 เป็นจํานวนร้อยละ 81.16 ซึง่เพ่ิมขึน้จาก ปี 2555 ท่ีมีอตัรา

ร้อยละ 76.08 ของรายได้จากการขายและบริการ  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนทางการเงิน ปี 2556 และ 

2555 เป็นร้อยละ 12.66 และ 10.86 ของรายได้จากการขายและบริการ  ตามลําดบั  แต่บริษัทยงัสามารถเพ่ิมยอดรายได้

จากการขายและบริการ เป็น จํานวน 92.03 ล้านบาท ซึง่เป็นสดัสว่นของการเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 11.34 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

และในปี 2556 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม จํานวน 8.44 ล้าน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้อ่ืนๆ ของกิจการ 

งบการเงินรวมปี 2556 บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี จํานวน 130.86 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2555 เป็นร้อย

ละ 13.11 ในขณะท่ีบริษัทมี ต้นทนุขายปี 2556 เป็นร้อยละ 82.26 เพ่ิมขึน้จากปี 2555 ท่ีมี ร้อยละ 76.08 ของรายได้จาก

การขายและบริการ  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทนุทางการเงิน    ปี 2556 และ 2555 เป็นร้อยละ 12.10 และ 

11.23 ของรายได้จากการขายและบริการ  ตามลําดบั แต่บริษัทยังสามารถเพ่ิมยอดรายได้จากการขายและบริการ เป็น

จํานวน 166.11 ล้านบาท ซึง่เป็นสดัส่วนของการเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 20.46 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึง่รายได้ดงักล่าวได้รวม

รายได้จากบริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั และในปี 2556 บริษัท ได้รับรู้ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม เป็นจํานวน 77.75 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2555 จํานวน 47.44 ล้านบาท 
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14.2  ผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

รายได้จากการขาย 

(หน่วย : ล้านบาท) 

   
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ประเภทของรายได้ 2554 2555 2556 

   
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       

1.   ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังาน

และปิโตรเลยีม (Energy and Petroleum) 
687.31 68.63 460.54 56.10 517.41 55.95 

2.  ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรม (Industrial) 217.71 21.74 242.58 29.55 197.06 21.31 

3.  ผลติภณัฑ์อ่ืนๆ1/ 44.98 4.49 31.58 3.85 64.54 6.98 

4.  การให้บริการ 8.53 0.85 64.60 7.87 47.82 5.17 

5.  บริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตัง้ 2/ - - 12.52 1.53 76.72 8.30 

6.  รายได้โรงงานผลติก๊าชชีวภาพ - - - - 0.30 0.03 

รายได้จากการขายและบริการรวม 958.53 95.72 811.82 98.90 903.85 97.73 

รายได้อ่ืน 3/ 6.94 0.69 9.06 1.10 12.54 1.36 

รายได้เงินปันผลรับ 35.97 3.59 - - 8.44 0.91 

รวมรายได้ทัง้สิน้ 1,001.44 100.00 820.88 100.00 924.83 100.00 

หมายเหต ุ 1/ รายได้จากการขายผลติภณัฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ รายได้จากการสง่ออกสนิค้าประเภท Crude Glycerin และอ่ืนๆ 

 2/ รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตัง้ ปี 2555 ได้จดักลุม่ประเภทรายได้ใหม่  โดยแยกรายได้ดงักลา่ว

ออกจาก รายได้ใน ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังานและปิโตรเลยีม 

 3/ รายได้อ่ืน ได้แก่ คา่นายหน้าขายสนิค้าและบริการ ดอกเบีย้รับ กําไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน กําไรจากการ

จําหนา่ยสนิทรัพย์ และอ่ืนๆ โดยในปี 2555 ได้มีการจดักลุม่ประเภทรายได้ใหม่ สง่ผลให้ รายได้ค่าบริการ แยก

ออกจากรายได้อ่ืน ไปจดัประเภทรวมอยู่ในรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งข้อมลูสําหรับปี 2554 ท่ีแสดงใน

ตารางข้างต้น ได้มีการจดัประเภทของรายได้ตามการจดัประเภทใหมใ่นปี 2555 

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ มีจํานวน  903.85 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปี 2555 จํานวน 

92.03 ล้านบาท อนัเน่ืองจากการการเพ่ิมขึน้ในส่วนของยอดขายของผลิตภณัฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy and Petroleum 

เพ่ิมขึน้ จํานวน 56.87  ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของสารเร่งปฏิกิริยาและในส่วนของอปุกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตก๊าช

ธรรมชาติ  กลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืน เพ่ิมขึน้ 32.96 ล้านบาท การบริการรับเหมาก่อสร้างและ ติดตัง้เพ่ิมขึน้ 64.20 ล้านบาท 

โดยมีผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรม และกลุม่การให้บริการ ลดลง 45.52 ล้านบาทและ 16.78 ล้านบาทตามลําดบั ทัง้นี ้

เน่ืองจากตลาดมีการแข่งขนักนัอย่างสงูในกลุม่อตุสาหกรรม 

ในส่วนของรายได้อ่ืน เพ่ิมขึน้ 3.48 ล้านบาท และมีรายได้เงินปันผลรับ 8.44 ล้านบาท ส่งให้รายได้รวมของ

กิจการในปี 2556 มีจํานวน 924.83 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้ จากปี 2555  เป็นจํานวน 103.95 ล้านบาท 
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ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายปี 2555-2556 มีจํานวน 617.67 ล้านบาทและ 733.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.08 และ 81.16  ของ

รายได้จากการขายและบริการ ตามลําดบั การเพ่ิมขึน้ของต้นทุนขายเป็นไปตามการการเพ่ิมขึน้ของยอดขายขายในช่วง

ดงักล่าว โดยต้นทุนขายเพ่ิมขึน้จากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 18.76 ส่งผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นในปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 

18.84 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2555 ท่ีมีเท่ากบัร้อยละ 23.92 

ค่าใช้จ่าย 

คา่ใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2555-2556 มีจํานวน 88.18 ล้านบาท และ 114.45 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จาก

การขายและบริการเท่ากบัร้อยละ 10.86 และ 12.66 ตามลําดบั ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีเพ่ิมขึน้อนัเน่ืองมาจากการขยายกิจการ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2555-2556 จํานวน 27.26 ล้านบาท และ 32.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.36 

และ 3.55 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดบั  

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2555-2556 มีจํานวน 58.19 ล้านบาท และ 78.64 ล้านบาท และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

7.17 และ 8.70 ของรายได้รายได้จาการขายและบริการตามลําดับ การเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 

35.15 ของรายได้รายได้จาการขายและบริการ ซึง่ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย

สว่นบริหารสํานกังาน สว่นของผู้บริหาร และคา่ตอบแทนกรรมการอิสระ มีจํานวน 62.71 ล้านบาท 13.47 ล้านบาท และ 

2.46 ล้านบาท ตามลําดบั 

ต้นทุนทางการเงินสําหรับปี 2555-2556 มีจํานวน 2.74 ล้านบาท และ 3.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.34 

และ 0.41  ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดบั 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 

บริษัทมีกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ในปี 2555-2556 เท่ากับ 117.76 ล้านบาท และ 80.57 ล้านบาท 

ลดลงจํานวน 37.19 ล้านบาท สาเหตจุากมีต้นทนุขาย และคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากตลาดมีการแข่งขนักนัอย่างสงูใน

กลุม่อตุสาหกรรม  และมีการขยายธุรกิจ 

ส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ในปี 2555-2556 บริษัทมีสว่นแบ่งผลกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึง่ได้มาจาก บริษัท บางจากไบโอฟูเอล 

จํากดั โดยบริษัทได้รับรู้ผลกําไร(ขาดทนุ) ตามสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 30 เป็นจํานวน 30.31 ล้านบาท และ 78.03 ล้าน

บาท ตามลําดบั 

กาํไรสุทธิ 

กําไรสุทธิของบริษัทในปี 2555-2556 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) มีจํานวน 87.97 ล้านบาท และ 62.41  ล้านบาท  

ลดลงจํานวน 25.56 ล้านบาท และคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 10.84 และ ร้อยละ 6.90 ของรายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ ตามลําดบั  

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากงบการเงินรวมในปี 2555-2556 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 115.70 ล้านบาท และ 130.86 

ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 14.25 และร้อยละ 13.38 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
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ตามลําดบั ซึ่งการเพ่ิมขึน้ดงักล่าวเป็นผลมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี 2556 จํานวน 

77.75 ล้านบาท  

ฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 1,455.92 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 916.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.83 โดยมีสาเหตดุงันี ้ 

• สินทรัพย์หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 158.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.27 สว่นใหญ่มาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เพ่ิมขึน้ 36.95 ล้าน สินค้าคงเหลือ เพ่ิมขึน้ 119.82  ล้านบาท  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้จํานวน 9.12 ล้านบาท 

และการลดลงของเงินจ่ายลว่งหน้าคา่จ้างและซือ้สินค้า 7.58 ล้านบาท   

• ลกูหนีก้ารค้า 

 

ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 

 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ลกูหนีย้งัไมค่รบกําหนดชําระ 71,131,964.00 46.57 93,362,095.49 79.39 

ลกูหนีเ้กินกําหนดชําระ 

 

   

-  น้อยกวา่ 3 เดือน 53,680,697.60 35.14 21,385,085.87 18.18 

-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 9,966,379.86 6.52 697,200.00 0.59 

-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 17,981,124.75 11.77 130,189.71 0.11 

-  มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป - - 2,026,970.15 1.72 

รวม 152,760,166.21 100.00 117,601,541.22 100.00 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ลกูหนีก้ารค้ารวม 117.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555  จํานวน 35.16 ล้านบาท  

• สินค้าคงเหลือ 

ณ สิน้ปี 2556 สินค้าคงเหลือมีจํานวน 237.54 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2555 จํานวน 119.82 ล้านบาท  ซึง่ส่วนใหญ่ 

มาจากการเพ่ิมขึน้ของสินค้าระหวา่งทางจํานวน 118.78 ล้านบาท  และในสว่นอ่ืนเพ่ิมสทุธิ 1.04 ล้านบาท  

การตัง้สํารองค่าเผ่ือสินค้าสําเร็จรูปเสื่อมสภาพบริษัทได้กําหนดนโยบายเม่ือสินค้าไม่หมนุเวียนเป็นเวลานาน และ

เม่ือนําส่งสินค้าตรวจสอบสภาพ  / คุณสมบติัต่างๆ ไม่ผ่านตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด บริษัทก็จะทําการตัง้สํารองค่าเผ่ือ

สินค้าสําเร็จรูปเสื่อมสภาพรายละเอียดสินค้าคงเหลือมีดงันี ้

 

ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถดุิบ 19.01 16.15 - - 

สนิค้าสาํเร็จรูป 95.50 81.12 114.51 48.21 

วสัดสุิน้เปลอืง - - 1.04 0.44 

สนิค้าระหวา่งทาง 3.94 3.35 122.72 51.66 

รวม 118.45 100.62 238.27 100.31 
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หกั    คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าสาํเร็จรูป (0.73) (0.62) (0.73) (0.31) 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 117.72 100.00 237.54 100.00 

 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึน้ 380.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.31  ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึน้ในส่วนของท่ีดิน 

อาคาร และอุปกรณ์  จํานวน 372.98 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทย่อย เพ่ิมขึน้ 34.95 ล้านบาทและมีการเพ่ิมขึน้ของ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2.22 ล้านบาท ในส่วนของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สินทรัพย์ถาวรและอ่ืนๆ ลดลง  

จํานวน 29.19 ล้านบาท 

• หนีส้ินรวม ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 651.13 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 

287.11 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 78.87 ซึ่งเป็นการเพ่ิมส่วนของหนีส้ินหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 187.35ล้านบาท  และใน

สว่นของหนีส้ินไมห่มนุเวียนเพ่ิมขึน้ 99.76 ล้านบาท  

• ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  มีจํานวน 804.78 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 

จํานวน  252.15  ล้านบาท  เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของทุนจดทะเบียนและส่วนเกินมลูค่าหุ้น 181.99  ล้านบาท และการ

รับรู้ในส่วนกําไรสําหรับงวด 62.41 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามญั 51.20 ล้านบาท และสํารองตาม

กฎหมาย 3.12 ล้านบาท 

สภาพคล่อง                             หน่วย : ล้านบาท 

                รายการ ปี 2555 ปี 2556 

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน (19.58) 88.49 

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทนุ (324.59) (382.83) 

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 303.90 328.76 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

สําหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) - 2.53 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) (40.27) 36.95 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 68.23 27.96 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 27.96 64.91 

ในปี 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 88.49 ล้านบาท มาจากผลกําไรจากการ

ดําเนินงาน โดยมีกําไรก่อนภาษีเงินได้จํานวน 76.82  ล้านบาทปรับปรุงรายการ และการเปลี่ยนแปลงในส่วนสินทรัพย์

ดําเนินงานเช่น สว่นของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 4.04 ล้านบาท  สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ 119.82 ล้านบาท และ

หนีส้ินดําเนินงาน เช่น เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 148.96 ล้านบาท  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จํานวน 382.84 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปการจ่ายซือ้

สินทรัพย์ถาวรจํานวน 356.33 ล้านบาท และเงินลงทนุในบริษัทย่อย จํานวน 34.95 ล้านบาท 
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เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 328.76 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 

จํานวน 193.76 ล้านบาท    เงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ิมขึน้ 104.24 ล้านบาท  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 38.20  ล้านบาท  และ ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายปันผลจํานวน 5.12  ล้านบาท ทําให้เงินสด ณ วนัสิน้

ปี 2556 มีจํานวน  64.91 ล้านบาท 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ในปี 2555-2556 บริษัทมีสภาพคล่องท่ีลดลงโดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.10  เท่า และ 1.00  เท่า 

ตามลําดบั เป็นการเพ่ิมของสินทรัพย์หมุนเวียน ขณะเดียวกนัส่วนของหนีส้ินหมุนเวียนเพ่ิมขึน้เช่นกนั อนัเป็นผลมาจาก

การเพ่ิมขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

ในปี 2555-2556 วงจรเงินสดเท่ากบั 85.11 วนั และ 49.22 วนั ตามลําดบั  ลดลงจากปี 2555 เน่ืองจากบริษัทมี

ระยะเวลาเก็บเฉลี่ยในปี 2556 จํานวน 53.84 วนั ลดลงจากปี 2555 ท่ีมีจํานวน  57.04 วนั  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยใน

ปี 2556  จํานวน 51.53  วนั  ลดลงจากปี 2555 ท่ีมีจํานวน 53.71 วนั และขณะเดียวกนัระยะเวลาการชําระหนีเ้ฉลี่ยในปี 

2556 มีจํานวน  56.15 วนั เพ่ิมขึน้จากปี 2555 ท่ีมีจํานวน 25.64 วนั 

 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

ณ สิน้ปี 2555-2556 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.66 เท่า และ 0.81 เท่า ตามลําดบั 

การเพ่ิมขึน้ของอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2556 เป็นผลมาจากบริษัทมีส่วนของหนีส้ินหมุนเวียน เพ่ือ

ดําเนินกิจการท่ีเพ่ิมขึน้ และมีเงินกู้ ยืมระยะยาวสําหรับใช้ลงทุนในกิจการท่ีบริษัทได้ขยายการลงทุนท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อน  

ขณะท่ีในสว่นของผู้ ถือหุ้นก็มีสดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้กําไรสะสมอนัเน่ืองมาจากผลกําไรท่ีเกิดในงวด  และ

การเพ่ิมทนุจดทะเบียน เม่ือเปรียบเทียบหนีส้ินรวมกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นก็ยงัคงทําให้อตัราสว่นดงักลา่วสงูขึน้ 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2555-2556 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้กบัผู้สอบบญัชี สาํหรับคา่ตรวจสอบบญัชีจํานวน 670,000 บาท และ 

920,000.00 บาท ตามลําดบั โดยไมมี่การจ่ายคา่ตอบแทนอ่ืนๆ 

 

 

 

 





 

 

เอกสารแนบ 1 - 4 
 

 
 

 
 

 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์  
แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษัท 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิ

วฒันา 

ประธานกรรมการ 

  

59 -  ปริญญาเอก สาขาการเงิน 

University of Mississippi, USA 

-   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 12 ปี 

2544 

ร้อยละ 3.22 

 

ไมมี่ พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั 

 

ก.พ. 2555-ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) 

ผลิตและจําหน่ายบรรจภุณัฑ์ 

 

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 

2555-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) ธุรกิจประมลูรถยนต์และของ

มีคา่   

2545-ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หลกัทรัพย์ 

2544-ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟ 

อิเล็กทรอนิกส์ 

2527-ปัจจบุนั 

 

รองศาสตราจารย์  

ระดบั 9  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

สถาบนัการศกึษา 

2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ

กรรมการ / 

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการ

ผู้จดัการ  

59 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ          

ศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 54.21 พ่ีเขย 

นางสาวนิลรัตน์            

จารุมโนภาส 

2556 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

2538 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ / ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) 

ลงทนุด้านพลงังาน 

ลงทนุด้านพลงังาน 

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 

  เม.ย. 2554–ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั ผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา 

  2551-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จํากดั ผลิตและจําหน่ายไบโอดีเซล 

   2548–17 ก.ย. 2553 กรรมการ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินโนเวชัน่ จํากดั ผู้ นําเข้า-ผู้สง่ออก 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษัท 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

  - หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 82 ปี 2553 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 142 ปี 

2554 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 

16 ปี 2556 (วตท.) 

  2540 – ปัจจบุนั

2538- 28 ม.ค. 2553 

 

 

2536 – 18 ก.ค.2555 

 

2536 - 1 เม.ย. 2553 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บริษัท สทุศมิตร จํากดั 

บริษัท ยนิูเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทค

โนโลยี่  จํากดั 

 

บริษัท เอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั 

 

บริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่ ซพั

พลายส์ จํากดั 

ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์และ

บริการจําหน่ายและให้บริการ

ติดตัง้อปุกรณ์ประหยดั

พลงังานสําหรับรถยนต์ 

ให้คําปรึกษาทางธุรกิจ-

บริการ 

ประกอบธุรกิจติดตัง้เคร่ืองกล

และโครงสร้างเหล็ก 

3. นางสาวนิลรัตน์           

จารุมโนภาส 

กรรมการ / 

รองกรรมการผู้จดัการ

ฝ่ายบญัชีและการเงิน  

55 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 82 ปี 2553 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 141 ปี 

2554 

ร้อยละ 4.48 

 

น้องสาวภรรยา

นายกิตติ ชีวะ

เกต ุ

2556 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

 

2545 - ปัจจบุนั 

 

มี.ค. 2555–ปัจจบุนั 

2550-28 มิ.ย. 2553 

 

2546-28 เม.ย. 2553 

 

2546-28 ม.ค. 2553 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั 

บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

บริษัท  ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท  ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั 

บริษัท คนรักษ์นํา้ จํากดั 

 

บริษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จํากดั 

 

บริษัท  ยนิูเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทค

โนโลยี่ จํากดั 

รับเหมาก่อสร้าง 

ลงทนุด้านพลงังาน 

ลงทนุด้านพลงังาน 

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 

ผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา 

ค้าปลีกอปุกรณ์ระบบประปา

และอะไหล ่

ให้บริการข้อมลูผา่นระบบ

สารสนเทศ 

จําหน่ายและให้บริการติดตัง้ 

อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน 

สําหรับรถยนต์ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษัท 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายชชัพล ประสพโชค 

กรรมการ /  

รองกรรมการผู้จดัการ

ฝ่ายขาย การตลาด 

และปฏบิตัิการ  

45 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบ

ควบคมุ) สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 82 ปี 2553 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 147 ปี 

2554 

- หลกัสตูรผู้ประกอบการแหง่

อนาคต (FEF) รุ่นที่ 1 ปี 2556 

สถาบนัพฒันาผู้ประกอบการเชิง

สร้างสรรค์ (CEDI) 

ร้อยละ 0.66 

 

ไมมี่ 2556 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

 

ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั 

มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั 

พ.ค. 2553 – ปัจจบุนั 

 

 

2550 - 28 มิ.ย. 2553 

 

2546 – พ.ค. 2553 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายขาย การตลาด 

และปฏบิตัิการ 

กรรมการ 

 

ผู้จดัการทัว่ไป 

บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั 

บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

บริษัท  ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จํากดั 

บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั 

บริษัท  ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท คนรักษ์นํา้ จํากดั 

 

บริษัท  ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั 

รับเหมาก่อสร้าง 

ลงทนุด้านพลงังาน 

ลงทนุด้านพลงังาน 

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 

ผลิตและจําหน่ายไบโอดีเซล 

ผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา 

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 

 

ค้าปลีกอปุกรณ์ระบบประปา

และอะไหล ่

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษัท 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. รศ.ดร.เอกชยั  

นิตยาเกษตรวฒัน์ 

กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

50 

 

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน 

University of Mississippi, USA 

- ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ

การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒัน   

บริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ 

(เคมีวิศวกรรม) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 35 ปี 2548 

- หลกัสตูร Role of the 

Compensation Committee รุ่น

ที่ 11/2554  

- หลกัสตูร Compensation 

Survey รุ่นที่ 1/2554 

- ไมมี่ 2553 – ปัจจบุนั 

 

 

2554-ปัจจบุนั 

 

2554-ปัจจบุนั 

 

2552-ปัจจบุนั 

 

2551-ปัจจบุนั 

 

2551-ปัจจบุนั 

2549-ปัจจบุนั 

 

2550-2553 

 

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ และ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ และ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

คณบดีคณะ

บริหารธุรกิจ 

บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท สตาร์ไมโครอิเลคโทรนิคส์ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก (มหาชน) 

 

บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จํากดั 

 

บริษัท เจตาแบค จํากดั 

 

สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 

 

ผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ผลิตและจําหน่ายบรรจภุณัฑ์

พลาสติก 

ประกอบกิจการค้าทอง 

 

ผลิตหม้อกําเนิดไอนํา้   

 

สมาคม 

รับเหมาก่อสร้างงานระบบ 

พฒันาโครงการและการลงทนุ 

สถาบนัการศกึษา 

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์   

พนัธุบรรยงก์ 

กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

59 - ปริญญาเอกกิตติมศกัดิ์ 

Nagaoka University of 

Technology  

- ปริญญาเอก สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรม  

โลหการ) มหาวิทยาลยัโตเกียว 

-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -  ไมมี่ 2556 – ปัจจบุนั 

 

2553 - ปัจจบุนั 

 

2550 - ปัจจบุนั 

 

ผู้บริหารประจําสํานกั

อธิการบดี  

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

 

บริษัท  ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

สถาบนัการศกึษา 

 

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 

ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษัท 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญาโท สาขาวศิวกรรม 

ศาสตร์ (วิศวกรรมอตุสาหการ) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 

ศาสตร์ (วิศวกรรมอตุสาหการ) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 71 ปี 2551 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 105 ปี 

2551 

- หลกัสตูร Auditing Committee 

Program (ACP) รุ่นที่ 36 ปี 

2554 

-  หลกัสตูร Role of  the  

Compensation Committee 

(RCC)  รุ่น 15 ปี 2555 

- หลกัสตูร Successful 

Formulation & Execution of 

Strategy (SFE) รุ่น 17 ปี 2556 

- หลกัสตูร How to Measure the 

Success of Corporate 

Strategy (HMS) รุ่นที่ 2 ปี 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2555 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2552 – 2555 

 

2552 – 2555 

 

2553 - มี.ค. 2555 

 

2550 - 2553 

 

กรรมการอิสระและ 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการที่ปรึกษา 

 

กรรมการและ

ผู้ อํานวยการ 

ที่ปรึกษาผู้ อํานวยการ 

 

บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษัท เอทีเซรามิกส์ จํากดั 

 

บริษัท สเตท-ออฟ-ดิ-อาร์ท โซชิโร อะโกร 

ลาบอราทอรีส์ จํากดั 

สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

 

สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาต ิ

 

 

ผลิต และจดัจําหนา่ย

ผลิตภณัฑ์วสัดกุ่อสร้าง 

อาคาร และผลิตภณัฑ์เพ่ือ

สิ่งแวดล้อมวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑ์เซรามิคส์และ

สว่นประกอบเซรามิกส์   

ผลิตผงไหม    

 

สมาคม 

 

หน่วยงานราชการ 

 

 



 บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556              หน้า 156 

 

 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษัท 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. นางสาวจีระพนัธ์  

จินดา 

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

50 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

(การบริหารการเงิน) สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ 

(เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 82 ปี 2553 

- หลกัสตูร Role of the 

Compensation Committee รุ่น

ที่ 11/2554  

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) ร่นที่ 168 ปี 

2556 

- ไมมี่ 2553 – ปัจจบุนั 

 

2547 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท จดัหางาน ไวเซ็น คอนซลัแตนท์ 

จํากดั 

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 

จดัหางาน 

8. นางสาวปรียาพร  

ธนรัฐเศรษฐ์ 

ผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จดัการฝ่ายขายและ

การตลาด 

 

47 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ 

(เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 93 ปี 2554 

ร้อยละ 0.01 

 

ไมมี่ 2552 – ปัจจบุนั 

 

 

เม.ย. 2554 – มี.ค. 

2555 

2547 – 2551 

 

ผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จดัการฝ่ายขายกลุม่

ธุรกิจอตุสาหกรรม 

กรรมการ 

 

ผู้จดัการธุรกิจ 

บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั 

 

บริษัท เอเวอร่ี เดนนิสสนั (ประเทศไทย) 

จํากดั 

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 

 

ผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา 

 

ผู้ผลติ PSA 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษัท 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นางจารุณี บญุมัง่มี 

ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

 

45 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

(บญัชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 93 ปี 2554 

ร้อยละ 0.01 

 

ไมมี่ 2550 – ปัจจบุนั 

 

เม.ย.2554–มี.ค.2555 

2531 – 2550  

 

ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

 

กรรมการ 

ผู้จดัการแผนกบญัชี 

บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั 

บริษัท เท็กซ์แมค จํากดั 

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 

ผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา 

นําเข้าและจําหนา่ย

นํา้มนัหลอ่ลื่น 

10 นางอารีย์ พลีขนัธ์  

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

41 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

(การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

(บญัชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 93 ปี 2554 

ร้อยละ 0.01 ไมมี่ 2538 –  ปัจจบุนั 

 

เม.ย.2554-มี.ค.2555 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 

กรรมการ 

บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากดั 

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 

ผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษัท 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11 นางสาวสจัจาภรณ์ 

รัมยประยรู 

ผู้จดัการฝ่ายวางแผน

การเงินและเลขานกุาร

บริษัท 

43 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

(การบญัชี) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

(การเงิน) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Company Secretary 

Program (CSP) รุ่นที่ 46 ปี 

2555 (IOD) 

- หลกัสตูรผู้ปฏบิตัิงานเลขานกุาร

บริษัท รุ่นที่ 28 ปี 2556 (TLCA) 

- หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบับริษัทจด

ทะเบียน รุ่นที่ 10 ปี 2556 

(TLCA) 

ร้อยละ 0.01 ไมมี่ 2555 –  ปัจจบุนั 

 

 

2545 – 2554 

  

ผู้จดัการฝ่ายวางแผน

การเงินและเลขานกุาร

บริษัท 

ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการฝ่าย 

 

บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 

เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) 

 

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

 

นําเข้าและจําหนา่ยสินค้า 

และลงทนุด้านพลงังาน 

 

หน่วยงานของรัฐ 

 

  



 บมจ. ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556            หน้า 159 

 

 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เก่ียวข้อง 

รายช่ือกรรมการและ 

ผู้บริหารของบริษัท 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง 

UAC UAC-HYDRO UAC&TPT UE BBF SU MBKET TEAM UA WCR TP GTW GTB TRC PWJ SMT PP PT STSM 

1.  รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา I, X      I, XX I, III I, X  I, X         

2.  นายกิตติ  ชีวะเกต ุ I, II I I I I              I 

3.  นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส I, II I I I  I              

4.  นายชชัพล ประสพโชค I, II I I I I I              

5.  รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ I, XX           I, III I, III I, III I, III I, III    

6.  ดร.ปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก์ I, III                I, III I  

7.  นางสาวจีระพนัธ์  จินดา I, III         I, II          

8.  นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ V                   

9.  นางจารุณี บญุมัง่มี V                   

10. นางอารีย์ พลีขนัธ์ V                   

11. นางสาวสจัจาภรณ์ รัมยประยรู C                   

หมายเหตุ  :         

X = ประธานกรรมการ XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ II = กรรมการบริหาร  V = ผู้บริหาร / ผู้จดัการฝ่ายการเงิน / ผู้จดัการฝ่ายบญัชี  

I = กรรมการ III = กรรมการตรวจสอบ C  = เลขานกุารบริษัท     

ช่ือย่อบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

UAC บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จํากดั (มหาชน) UAC-HYDRO 6บริษัท1 ยเูอซี ไฮโดรเทค็1 จํากดั BBF บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จํากดั 

MBKET บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) TEAM บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํากดั (มหาชน) UA บริษัท สหการประมลู จํากดั (มหาชน) 

WCR บริษัท จดัหางาน ไวเซน็ คอนซลัแตนท์ จํากดั GTW บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จํากดั GTB บริษัท เจตาแบค จํากดั 

TRC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) PJW บริษัท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จํากดั (มหาชน) SMT บริษัท สตาร์ไมโครอิเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

PP บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จํากดั (มหาชน) STSM บริษัท สทุศมิตร จํากดั UAC&TPT บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั 

SU บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จํากดั UE บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั TP บริษัท อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)     
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกํากับดูแล

การปฏบัิตงิานของบริษัท 

 

3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี 

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจัดให้มีขึน้ รวมทัง้ได้จัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ทัง้ด้านการ 

ดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

จดัการความเสี่ยง และยงัให้ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการท่ีผิดปกติ   ทัง้นี ้บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท 

อลัทิมา แอดไวเซอร่ี จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทําหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในดงักลา่วมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้

อย่างเตม็ท่ี ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่าง

สม่ําเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

เพ่ือให้ความมัน่ใจวา่ระบบท่ีวางไว้สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สําหรับบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท อลัทิมา แอดไวเซอร่ี จํากัด ให้ปฏิบติังานในการตรวจสอบภายใน ได้แก ่

นางสาวชลฎา ธีระพฒันานนท์ และ นางสาวสวิุมล เท่ียงแท้ โดยมีประวติัการศกึษาและประสบการณ์ทํางานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

รายละเอียด นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท์ นางสาวสุวิมล เที่ยงแท้ 

ตําแหน่ง Partner Partner 

ประวติัการศกึษา:   

 - ปริญญาโท สาขาบญัชีการเงิน  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประสบการณ์ทํางานท่ีเก่ียวข้อง:  CPA (Thailand) 

 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

 CIA จากสภาวิชาชีพบญัชี 

 วิ ท ย า ก ร รั บ เ ชิ ญ ด้ า น ภ า ษี  ท่ี

มหาวิทยาลัยเอกชนและองค์กร

ตา่งๆ 

 CPA (Thailand) 

 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

 อาจารย์พิเศษ ด้านบญัชี ตรวจสอบ

ภายใน  ท่ี มห า วิท ยาลัย รั ฐและ

เอกชน 

 

3.2 หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการรับผิดชอบในการกํากบัดแูลการปฏิบติังานของ

บริษัท โดยมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 
- ไม่มี - 
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