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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ 
 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “UAC”) จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเม่ือวันท่ี 1 
เมษำยน 2528 และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 11 ตลุำคม 2553 บริษัทเร่ิมต้นจำก
กำรประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมต่ำงๆ  เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจและ
ผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนั หล่อล่ืน โรงงำนโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำน
อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้ำ และระบบสำธำรณปูโภค เป็นต้น  

นอกจำกนี ้บริษัทยังได้ขยำยธุรกิจโดยลงทุนในโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกับพลังงำนทดแทนและพลังงำน
ทำงเลือก เช่น กำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู (Compressed Bio-methane Gas:CBG)  โรงงำนไบโอดีเซล
ของบริษัทร่วม (บำงจำกไบโอฟเูอล) ซึง่ลงทนุร่วมกบั บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (“BCP”)  รวมถึง
โครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ในจงัหวดัสโุขทยั โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลงังำน 
(หญ้ำเนเปียร์) และกำรศกึษำและพฒันำโครงกำรลงทนุในธุรกิจสำธำรณปูโภคเก่ียวกบัระบบน ำ้ประปำของบริษัท
ยอ่ย โดยมุง่เน้นกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ดงันี ้
วิสัยทัศน์ 

บริษัทมุ่งมัน่สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนพลงังำนสะอำด ปิโตรเคมี และสำธำรณูปโภคท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
โดยรักษำควำมเป็นผู้น ำในระดบัประเทศและได้รับกำรยอมรับในระดบันำนำชำติ 
พันธกิจ 

1. มุ่งเน้นกำรประกอบกำรด้ำนพลงังำนสะอำด ปิโตรเคมี และสำธำรณูปโภคท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ สิ่งแวดล้อม และสงัคม 

2. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบำล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรมโปร่งใส และต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชัน่  

3. รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยกำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้กบัธุรกิจอย่ำงตอ่เน่ือง และส่งผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีเสถียรภำพในระยะยำว 

4. มุ่งเน้นกำรเป็นองค์กรแห่งควำมสุข โดยค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
และสง่เสริมควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน  

 จำกประสบกำรณ์กว่ำ 20 ปีท่ีบริษัทมีกำรขยำยตวัทำงธุรกิจมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้ำนกำร
ลงทุนในโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก  ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2557 จึงได้มีมติอนมุตัิกำรเปล่ียนช่ือบริษัทจำก “บริษัท ยนูิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 
เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน)” เพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั
และธุรกิจท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 18 
เมษำยน 2557 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 
 
บริษัทย่อย  

1. บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ากัด (UAC Hydrotek) (เดิมช่ือบริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ำกดั) บริษัทย่อยของ
บริษัท จัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 8 เมษำยน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกับ 5 ,000,000 บำท เร่ิมแรก
บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำเพ่ือ
ใช้ในอตุสำหกรรมและใช้ในกำรบริโภค รวมทัง้จ ำหน่ำยและติดตัง้วสัดอุุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเม่ือวนัท่ี 
26 มีนำคม 2555 UAC Hydrotek ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5,000,000 บำท เป็น 10,000,000 บำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 50,000 หุ้น เพ่ือจ ำหน่ำยให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมบำงส่วนและจ ำหน่ำย
ให้กบับริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) (“HYDRO”) ท ำให้บริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นใน UAC Hydrotek 
ลดลงเหลือร้อยละ 49.997 ผู้บริหำรของบริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 0.006 และ HYDRO มีสดัส่วน
กำรถือหุ้นร้อยละ 49.997 ของทนุท่ีออกและจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของ UAC Hydrotek 

2. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีท ีเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC TPT) บริษัทย่อยของบริษัท จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 12 
พฤศจิกำยน 2555 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1,000,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มลู
คำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เร่ิมแรกบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.997 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ประกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรผลิตก๊ำซชีวภำพเพ่ือใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ  กำรขนส่ง คมนำคม และ
อตุสำหกรรมทัว่ไป โดยเม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2556 UAC TPT ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 29 ล้ำนบำท 
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จำกทนุจดทะเบียนเดิม 1 ล้ำนบำท เป็น 30 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภำยในกิจกำรและ
เตรียมกำรลงทนุในโครงกำรก๊ำซชีวภำพ โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทนุเพ่ือจ ำหน่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมบำงส่วน 
และจ ำหน่ำยให้กบั บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกดั (“TPT”) ภำยหลงักำรเพิ่มทนุดงักล่ำว บริษัทมี
สดัส่วนกำรถือหุ้นใน UAC TPT ลดลงเหลือร้อยละ 50.0093 ผู้บริหำรของบริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อย
ละ 0.0007 และ TPT มีสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทนุท่ีออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ 
UAC TPT จำกนัน้ได้มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน  120 ล้ำนบำท เป็น 150 ล้ำนบำท เม่ือวนัท่ี 17 
พฤศจิกำยน 2557 เพ่ือรองรับกำรลงทนุในโครงกำรก๊ำซชีวภำพ จ ำนวน 2 โครงกำร ในจงัหวดัขอนแก่น  

3. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC Energy) จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 26 สิงหำคม 2556 ด้วยทนุจด
ทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกบั 1,000,000 บำท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ผู้บริหำรถือหุ้นร้อยละ 0.03 โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือด ำเนินกำรลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับด้ำนพลงังำน โดยเม่ือวนัท่ี  20 ธันวำคม 2556 UAC 
Energy ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 29 ล้ำนบำท จำกทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำทเป็น 30 ล้ำนบำท และ
วนัท่ี 19 ธันวำคม 2557 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 40 ล้ำนบำท เป็น 70 ล้ำนบำท เพ่ือรองรับกำร
ลงทนุในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีตดิตัง้บนหลงัคำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค และกำรเพิ่มทนุของบริษัทร่วม (บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ ำกดั)    ปัจจุบนั UAC Energy  
ด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลังคำของกำรไฟฟ้ำนครหลวงในเชิง
พำณิชย์แล้ว จ ำนวน 2 โครงกำร ท่ีจงัหวดันนทบรีุ และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอีก 2 โครงกำร ท่ีจงัหวดั
สมทุรปรำกำร และ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ในไตรมำส 2 ปี 
2558  รวมก ำลงักำรผลิตทัง้สิน้ประมำณ 2 เมกะวตัต์  

4. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน 
UAC Energy ร้อยละ 99.20 บริษัทได้เข้ำซือ้กำรเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2557 โดยซือ้หุ้นสำมญัเดิม
จำกบริษัท ซนัเอดิสนั เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ำกัด ทัง้นี ้บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกัด 
ได้รับสมัปทำนกำรขำยไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จำกพลงังำนแสงอำทิตย์ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยมีก ำลงั
กำรผลิต 752.4 กิโลวตัต์ ตดิตัง้บนหลงัคำโรงงำนผลิตยำงแผ่นของบริษัท วงศ์บณัฑิต จ ำกดั ณ ต ำบลขนุ
ทะเล จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำส 2 ปี 
2558 

5. บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากัด (“UAC TPT PELLETS”) บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท โดย
บริษัทถือหุ้นผ่ำน UAC TPT ร้อยละ 99.99 จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน
เร่ิมต้นเทำ่กบั 1,000,000 บำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหนำ่ยเชือ้เพลิงอดัแทง่  

 
บริษัทร่วม 
1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด (“BBF”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 

สว่นท่ีเหลือร้อยละ 70 ถือหุ้นโดยบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (“BCP”) BBF เป็นผู้ผลิต
และจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงเหลวท่ีน ำไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบำงส่วนในน ำ้มนัดีเซลท่ีได้
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จำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียม เพ่ือให้ได้น ำ้มนัไบโอดีเซลประเภทตำ่งๆ เช่น น ำ้มนัไบโอดีเซล B5 หรือ 
B10 เป็นต้น 

2. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด (“SEBIGAS UAC”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง 
SEBIGAS S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอิตำลี และบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 49 
ร้อยละ 49 และมีบริษัทท่ีปรึกษำกฎหมำยถือหุ้นร้อยละ 2 ตำมล ำดบั SEBIGAS UAC จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 
4 ตลุำคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 4 ล้ำนบำท เพ่ือด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำง
โรงงำนก๊ำซชีวภำพ กำรให้บริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรักษำ (O&M Services) ทัง้ในประเทศและ
ตำ่งประเทศภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตอ่มำได้มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 10 ล้ำนบำท เป็น 
14 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

พัฒนาการที่ส าคัญเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในชว่ง 5 ปีท่ีผำ่นมำ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
ปี 2553 :  เป็นตวัแทนของ SVT Engineering Consultants ท่ีท ำธุรกิจให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำและฝึกอบรม

งำนด้ำน Corrosion Protection, Vibration,  Acoustics และ Reliability Engineerings 
ส ำหรับอตุสำหกรรมส ำรวจและขดุเจำะก๊ำซธรรมชำต ิโรงกลัน่น ำ้มนั และโรงปิโตรเคมี 

 วนัท่ี 16 มีนำคม 2553 บริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(Board of Investment : BOI) ส ำหรับโครงกำรลงทุนผลิตก๊ำซชีวภำพอัดควำมดนัสูง 
(Compressed Bio Gas: CBG) จำกมลูสกุร เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงทำงเลือกส ำหรับรถยนต์ โดย
ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้แก่ กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรดงักล่ำวเป็นเวลำ 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำก
กำรประกอบกิจกำรนัน้ และหลงัจำกนัน้จะได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิ
ท่ีได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติเป็นเวลำอีก 5 ปีโดยโครงกำรลงทุน
ดงักลำ่วตัง้อยูท่ี่ต ำบลแมแ่ตง อ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่ 

 วนัท่ี 1 เมษำยน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 2/2553 ได้มีมติให้บริษัทจ ำหน่ำย
เงินลงทุนท่ีถืออยู่ทัง้หมดในบริษัท ไทย ไซเบอร์อินโฟ จ ำกัด จ ำนวน 0.12 ล้ำนบำท ให้แก่
บคุคลภำยนอก 

 วนัท่ี 22 เมษำยน 2553 ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2553 ได้มีมติให้บริษัทแปรสภำพจำก
บริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด โดยใช้ช่ือว่ำ “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 
เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน)”  และมีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 120 ล้ำนบำท เป็น 150 ล้ำน
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 30 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพ่ือเสนอ
ขำยประชำชนเป็นครัง้แรก 

 ทัง้นี ้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติให้งดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับงวดปี 2552 โดย
บริษัทอำจพิจำรณำจำ่ยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ตำมควำมเหมำะสมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะ
เห็นสมควรตอ่ไป 
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 วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2553 บริษัทได้ลงนำมร่วมกบับริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (“ปตท.”) ใน
บนัทึกข้อตกลง “โครงกำรทดลองพฒันำก๊ำซชีวภำพท่ีได้จำกมลูสตัว์เพ่ือกำรคมนำคม จงัหวดั
เชียงใหม่” โดย ปตท.จะรับซือ้ CBG จำกบริษัทเพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยเป็นเชือ้เพลิงส ำหรับรถยนต์ 
ในสถำนีบริกำรก๊ำซของ ปตท. ทดแทนกำรใช้ก๊ำซเอ็นจีวี (Nature Gas for Vehicles : NGV) ใน
พืน้ท่ีหำ่งไกลแนวทอ่สง่ก๊ำซธรรมชำตแิละสถำนีบริกำรหลกัเอ็นจีวี 

 วนัท่ี 11 ตลุำคม 2553 หุ้นของบริษัทได้เร่ิมซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวนัแรก   
ปี 2554 :  วนัท่ี 8 เมษำยน 2554 จดัตัง้บริษัทยอ่ย คือ บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ำกดั (ตอ่มำได้เปล่ียนช่ือเป็น 

“บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั” เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2555) ทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.99 เพ่ือรองรับกำรลงทนุในธุรกิจสำธำรณปูโภค  

 ในเดือนเมษำยน 2554 บริษัทได้ลงนำมในสัญญำซือ้ขำยก๊ำซชีวภำพอัดควำมดันสูง 
(Compressed Bio-methane Gas: CBG) กบั บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

 ในเดือนตุลำคม 2554 บริษัทได้เพิ่มทุนช ำระแล้วจำกจ ำนวน 150,000,000 บำท เป็น 
172,499,998 บำท  โดยกำรจำ่ยหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำ 20 หุ้นเดิม ตอ่ 3 หุ้นปันผล มลู
คำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 22,499,998 หุ้น หรือคิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยปัน
ผลเทำ่กบั 0.15 บำทตอ่หุ้น  

 ในเดือนพฤศจิกำยน 2554 บริษัทได้รับ Letter of Intent จำก SIAM MOECO Ltd. (SML) 
แสดงเจตจ ำนงท่ีจะให้บริษัทพฒันำโครงกำร Gas Utilization Project ร่วมกนั 

ปี 2555 :  อนมุตัิกำรเพิ่มทนุในบริษัทย่อย คือ บริษัท ยเูอซี  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (“UAC HYDRO”)  จำก 5.00 
ล้ำนบำท เป็น 10.00 ล้ำนบำท เพ่ือน ำมำใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเตรียมกำรลงทนุโครงกำร
ผลิตน ำ้ประปำ และอนมุตัใิห้บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) เข้ำร่วมทนุใน UAC HYDRO ใน
สดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 49.997    

 ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนำยน 2555 มีมติอนุมัติกำรลงทุนใน
โครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) ซึ่ง
ประกอบด้วยก๊ำซธรรมชำติอดั (Compressed Natural Gas : CNG) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือ
ก๊ำซหงุต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline : 
NGL) โดยโครงกำรตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสโุขทยั มลูคำ่เงินลงทนุรวมประมำณ 620.00 ล้ำนบำท 

 โครงกำรผลิต CBG จำกมลูสกุร เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงทำงเลือกส ำหรับรถยนต์ ตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอแม่
แตง จงัหวดัเชียงใหม ่ได้ก่อสร้ำงระบบแล้วเสร็จ  

 ท่ีประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 19 ตลุำคม 2555 มีมติอนมุตัิกำรเปล่ียนแปลง
มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้จำกหุ้นละ 1 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท และอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจำก
จ ำนวน 198,374,739 บำท เป็น 276,474,739 บำท โดยออกหุ้ นสำมัญใหม่จ ำนวน 
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156,200,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพ่ือเสนอขำยตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมและประชำชน
ทัว่ไป และเพ่ือรองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท   
โดยบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม จ ำนวน 39.7 ล้ำนหุ้ น และได้จด
ทะเบียนทุนช ำระแล้วใหม่กับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 4 ธันวำคม 2555 โดยมีทุนช ำระแล้ว
จ ำนวน 218,224,739 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 436,449,478 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 
บำท 

 ย่ืนข้อเสนอเพ่ือขอรับกำรสนบัสนนุเงินจำกกองทนุเพ่ือส่งเสริมกำรอนรัุกษ์พลงังำน (“กองทนุฯ”) 
ใน “โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอตุสำหกรรม ปี พ.ศ. 2555 (ปีท่ี 5)” 
(“โครงกำรฯ”) ของส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน จ ำนวน 20 โครงกำร 
แบ่งออกเป็นโครงกำรก๊ำซชีวภำพของบริษัทฯ จ ำนวน 10 โครงกำร ซึ่งได้รับกำรอนุมตัิจดัสรร
เงินกองทุนฯ ทัง้หมดแล้ว และโครงกำรก๊ำซชีวภำพของบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี 
จ ำกดั จ ำนวน 10 โครงกำร ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
กระทรวงพลงังำน โดยคำดว่ำจะพิจำรณำแล้วเสร็จในเดือนมกรำคม 2556 

ปี 2556 :  บริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนและนกัลงทุนทัว่ไปเป็นจ ำนวนทัง้หมดไม่
เกิน 24,300,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท รำคำเสนอขำยหุ้นละ 7.90 บำท  และได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม 2556 โดยมีทุนช ำระ
แล้วจ ำนวน 230,374,739 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 460,749,478 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 
บำท 

 บริษัทได้ย่ืนขอให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ ำนวน 
92,149,503 หน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยครัง้แรกในวันท่ี 15 
กุมภำพันธ์ 2556  โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 สำมำรถใช้สิทธิได้ในทุกวนัท ำกำร
สดุท้ำยของเดือน มีนำคม มิถุนำคม กันยำยน และธันวำคม ของแต่ละปีปฏิทิน โดยวนัใช้สิทธิ
วนัสดุท้ำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2559 รำคำใช้สิทธิ 7.50 บำทตอ่หุ้น อตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วย
ตอ่ 1 หุ้น 

 วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2556 ฯพณฯ ท่ำนนำยกรัฐมนตรี นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ
คณะรัฐมนตรี รวมถึงผู้ ว่ำรำชกำรจงัหวดัเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำร
ผลิตก๊ำซชีวภำพอดั CBG เพ่ือกำรคมนำคมของบริษัท ซึ่งเป็นโครงกำรแห่งแรกของประเทศไทย 
ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 วนัท่ี 26 มีนำคม 2556 บริษัทจดักิจกรรมส ำหรับผู้ ถือหุ้นโดยน ำผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้ำเย่ียมชม
กิจกำรบริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั เพ่ือให้เข้ำใจในธุรกิจท่ีบริษัทเข้ำร่วมลงทนุ 

 ในวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556 บริษัทจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.11112 บำท 
เป็นเงินจ ำนวน 51,198,482 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.88 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำม



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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กฎหมำย โดยจำ่ยเป็นหุ้นสำมญัในอตัรำ 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็น 0.10 บำทตอ่หุ้น 
และจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.01112 บำทตอ่หุ้น  ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดมีเศษของ
หุ้นเดมิหลงักำรจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จำ่ยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอตัรำ
หุ้นละ 0.10 บำท  ซึ่งกำรจ่ำยหุ้นปันผลในครัง้นีส้่งผลให้มีกำรปรับสิทธิส ำหรับใบส ำคญัแสดง
สิทธิ UAC-W1 เพ่ือรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ให้
ด้อยไปกว่ำเดิม รำคำใช้สิทธิใหม่คือ 6.25 บำทตอ่หุ้น อตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.20 หุ้น 
(เศษของหุ้นปัดทิง้) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน 2556 

 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2556 มีมติให้มีกำรเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด จ ำนวน 29 ล้ำนบำทจำก 1 ล้ำนบำท
เป็น 30 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนเพ่ือจ ำหน่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมบำงส่วนและจ ำหน่ำย
ให้กับบริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกัด (“TPT”) ท ำให้บริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท
ลดลงเหลือร้อยละ 50.0093 ผู้บริหำรของบริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 0.0007 และ TPT มี
สดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระจ ำนวน 30 ล้ำนบำท 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมตัิกำรลงทนุเพิ่มเติมในโครงกำรก๊ำซชีวภำพ จ ำนวน  3 โครงกำร 
ได้แก่ โครงกำร ท่ีอ ำเภอแม่แตง ท่ีอ ำเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ และ ท่ีอ ำเภอภูผำม่ำน 
จงัหวดัขอนแก่น 

 บริษัทฯ ร่วมทนุกบั SEBIGAS S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอิตำลี ซึ่ง SEBIGAS ประกอบ
ธุรกิจด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำและกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ  รวมทัง้เป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพมำมำกกว่ำ 50 โครงกำรในทวีปยโุรป เพ่ือจดัตัง้บริษัทร่วมทนุใน
นำมบริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 4 ล้ำนบำท ในกำรด ำเนินธุรกิจ
เก่ียวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ  กำรให้บริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรักษำ 
(operations & maintenance Services) ทัง้ในประเทศและประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 ข้อเสนอโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ  (Solar PV Rooftop) 
ของบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ผ่ำนกำรคดัเลือกจำกกำรไฟฟ้ำ
นครหลวง 3 โครงกำร ก ำลงักำรผลิตรวม 1.3 MW โดยเป็นกำรเช่ำพืน้ท่ีบนหลงัคำจ ำนวน 2 
แห่ง ได้แก่ บริษัท บำงกอกเดคคอน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ ำกัด 
(มหำชน)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิ
รวมทัง้สิน้จ ำนวน 1,139,033 หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 1,307,680 หุ้น เป็นเงิน
ทัง้สิน้ 8,542,737.50 บำทคงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 91,010,470 หน่วย ส่งผลให้
บริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 277,102,419.50 บำทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
บริษัทจ ำนวน 554,204,839 หุ้นมลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
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ปี 2557 :  ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 มีมติอนมุตัิกำรเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทฯ จำก “บริษัท ยนูิ
เวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกัด 
(มหำชน)” โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 18 
เมษำยน 2557    

 โครงกำรตำ่งๆ ของบริษัท เร่ิมเปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ ได้แก่ 

- โครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จงัหวดัสุโขทยั เร่ิมด ำเนินกำรทดสอบ
เดินเคร่ืองผลิตในเดือนมกรำคม และเร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ LPG และ NGL บำงส่วนใน
เดือนพฤษภำคม 

- โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ  ท่ีบริษัท บำงกอก เดคคอน 
จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 2 แห่ง เปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ เม่ือเดือนสิงหำคม และ 
ธนัวำคม ตำมล ำดบั 

 บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เข้ำซือ้กิจกำรบริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์
จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกัด ซึ่งได้รับสมัปทำนกำรขำยไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จำกพลงังำนแสงอำทิตย์ให้กับ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยมีก ำลังกำรผลิต 752.4 KW จำกบริษัท ซันเอดิสัน เอ็นเนอร์จี 
(ประเทศไทย) จ ำกดั  

 บริษัทฯ จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ำกัด (UAC TPT 
PELLETS Co.,LTD) เพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหนำ่ยเชือ้เพลิงอดัแทง่ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมตอินมุตักิำรลงทนุในโครงกำรพลงังำนทดแทนตำ่งๆ ดงันี ้

- โครงกำรก๊ำซชีวภำพ ท่ีอ ำเภอภผูำมำ่น จงัหวดัขอนแก่น (โครงกำรท่ี 2) 
- โครงกำรเดนิทอ่ก๊ำซจำกหลมุน ำ้มนัเสำเถียร เพ่ือเพิ่มวตัถดุบิให้กบัโรงงำน PPP 

- โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเชือ้เพลิงชีวมวลอดัแท่ง (Wood Pellets) ในพืน้ท่ีโครงกำรก๊ำซ
ชีวภำพของ UAC TPT ท่ีอ ำเภอภผูำมำ่น จงัหวดัขอนแก่น 

- โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV Rooftop) ของ
บริษัท โซลำ่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั  โดยเป็นกำรเช่ำพืน้ท่ีบนหลงัคำจำกบริษัท วงศ์
บณัฑิต จ ำกดั ณ ต ำบลขนุทะเล จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี 

 ได้มีกำรเพิ่มทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจและกำรลงทุนใน
โครงกำรตำ่งๆ ดงันี ้

- UAC TPT จำกเดมิ 30 ล้ำนบำท เป็น 150 ล้ำนบำท 

- UAC Energy จำกเดมิ 30 ล้ำนบำท เป็น 70 ล้ำนบำท 
- Sebigas UAC จำกเดมิ 4 ล้ำนบำท เป็น 14 ล้ำนบำท   

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิ
รวมทัง้สิน้จ ำนวน 14,365 หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 17,237 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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107,731.25 บำท คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 90,996,105 หน่วย ส่งผลให้บริษัทมีทนุ
จดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 277,111,038  บำทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญบริษัทจ ำนวน 
554,222,076 หุ้นมลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

 
1.2 เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ               

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจะให้ควำมส ำคญักบัลกูค้ำเป็นอนัดบัหนึง่  โดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

1) จดัหำผลิตภณัฑ์ท่ีได้คณุภำพและมำตรฐำนตำมท่ีลกูค้ำก ำหนด โดยมีขัน้ตอนกำรแสวงหำและคดัสรรผลิตภณัฑ์
ท่ีมีคณุภำพ  มำตรฐำน มีใบรับรองถึงแหล่งท่ีมำ (Certificate of Acceptance : COA) และรำยละเอียดของ 
ผลิตภณัฑ์ เพ่ือสง่มอบได้อย่ำงตอ่เน่ืองตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

2) สร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำตอ่คณุภำพของสินค้ำท่ีสง่มอบ และกระบวนกำรท่ีรองรับหลงักำรส่งมอบ รวมทัง้
กำรสง่มอบสินค้ำได้ตรงตำมเวลำ หรือข้อก ำหนดของลกูค้ำ 

3) ปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน และกำรเป็นองค์กรท่ีบริหำรด้วยควำม
ยตุิธรรม และให้กำรสนบัสนุนต่อกำรพฒันำคณุภำพและกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้แก่พนกังำน อนัจะมีผล
ตอ่กำรคดัสรรและน ำเสนอสินค้ำท่ีมีคณุภำพให้แก่ลกูค้ำ 

4) เพ่ิมรำยได้และสินค้ำในกลุ่มลกูค้ำหลกัของบริษัท คือกลุ่มอตุสำหกรรมพลงังำน ปิโตรเคมี น ำ้มนัหล่อลื่น และ
ระบบสำธำรณปูโภค  

5) ขยำยกำรลงทุนในอตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนและกิจกำรสำธำรณูปโภคอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเป็นส่วนหลกัท่ีจะ
เพ่ิมก ำไรสทุธิของบริษัทอย่ำงยัง่ยืน 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรม และลงทุนในอุตสำหกรรมด้ำนพลงังำน
ทดแทนและพลงังำนทำงเลือกทัง้ในสว่นของบริษัทเอง บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทัง้กำรศกึษำและพฒันำโครงกำร
ลงทนุในธุรกิจสำธำรณปูโภคเก่ียวกบัระบบน ำ้ประปำของบริษัทย่อย โดยมีโครงสร้ำงรำยได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

      งบการเงนิรวม 

ประเภทของรายได้  2555 2556 2557 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการขาย             

1. ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบั
พลงังำนและปิโตรเลียม 

460.54  54.11  517.41  48.45  675.09  62.88  

2. ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม  242.58  28.50  197.06  18.45  178.31  16.61  

3.  ผลิตภณัฑ์อื่นๆ1/ 31.58  3.71  64.54  6.04  45.85  4.27  

4.  กำรให้บริกำร 64.60  7.59  47.82  4.48  47.13  4.39  

5.  บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ 2/ 12.52  1.47  150.80  14.12  26.85  2.50  

6.  รำยได้โรงงำนผลิตก๊ำชชีวภำพ -   - 0.30  0.03  1.04  0.10  

7.  รำยได้โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม -   -  -    -    17.69  1.65  

8.  รำยได้ขำยไฟฟ้ำ -   -  -    -    0.66  0.06  

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม 811.82  95.39  977.93  91.58  992.62  92.45  

รำยได้อื่น3/ 8.91  1.05  12.22  1.14  18.95  1.76  

         รวม 820.73  96.44  990.15  92.72  1,011.57  94.21  

สว่นแบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 30.31  3.56  77.75  7.28  62.13  5.79  

           รวมรายได้ทัง้สิน้ 851.04  100.00  1,067.90  100.00  1,073.70  100.00  

หมายเหตุ :    1/ รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรสง่ออกสินค้ำประเภท Crude Glycerin และอ่ืนๆ 
     2/ รำยได้คำ่บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ ปี 2555 ได้จดักลุม่ประเภทรำยได้ใหม ่ โดยแยกรำยได้ดงักลำ่วออกจำกรำยได้ใน

ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัพลงังำนและปิโตรเลียม 
     3/ รำยได้อ่ืน ได้แก่ คำ่นำยหน้ำขำยสินค้ำและบริกำร ดอกเบีย้รับ ก ำไรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 

และอ่ืนๆ โดยในปี 2555 ได้มีกำรจดักลุม่ประเภทรำยได้ใหม ่สง่ผลให้ รำยได้คำ่บริกำร แยกออกจำกรำยได้อ่ืน ไปจดัประเภทรวมอยู่
ในรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
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โครงสร้างธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.1 การน าเข้า จ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจและ
ผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนัปิโตรเคมี โรงผลิตน ำ้มนัหล่อลื่น โรงงำนอตุสำหกรรมโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำน
อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้ำและสำธำรณปูโภค เป็นต้น โดยได้จดัแบ่งสินค้ำและบริกำรท่ีบริษัทจ ำหน่ำย ออกเป็น 4 
กลุม่ตำมลกัษณะธุรกิจของลกูค้ำและบริกำร ได้แก่  
1)  ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจพลงังำนและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) ได้แก่ 
 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนัและอตุสำหกรรมปิโตรเคมีต้นน ำ้ (Offshore 

Refinery and Upstream Petrochemicals) 
 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสำรเคมีเหลว โรงไฟฟ้ำ และสำธำรณปูโภค (Liquid Chemicals, Power & Utilities) 
 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำรของเสียตำ่งๆ ของโรงงำน (Emission & Waste management)  

2)  ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม (Industrial)  
 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์และตวัท ำละลำย (Chemicals & Solvent Products) 
 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมน ำ้มนัหลอ่ลื่นและสำรเติมแตง่ (Base oil and Additives)  
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3)  ผลิตภณัฑ์อื่นๆ ได้แก่ สินค้ำประเภท Crude Glycerin และกำรขำยสินค้ำอื่นๆ เพ่ือกำรสง่ออก 
4)  กำรให้บริกำร ได้แก่ กำรให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทต่ำงๆ ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิต  โรงกลัน่

น ำ้มนัอตุสำหกรรมปิโตรเคมี และอตุสำหกรรมอื่นๆ   

รำยละเอียดของสินค้ำแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ เป็นดงันี ้ 

1) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกจิพลังงานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 

1.1) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกล่ันน ้ำมัน และอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีต้น
น ้ำ (Offshore Refinery and Upstream Petrochemicals)   

กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มนั และอตุสำหกรรมปิโตรเคมี ต้นน ำ้ 
(Offshore Refinery and Upstream Petrochemicals) โดยสว่นใหญ่เป็นสินค้ำดดูซบัควำมชืน้ กลิ่น และกรองสิ่งเจือปน
ท่ีติดมำกบัน ำ้มนัดิบ ก๊ำซธรรมชำติ ก่อนเข้ำสูก่ระบวนกำรผลิตในขัน้ตอนตอ่ๆไป โดยบริษัทจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในกลุ่มนี ้
ได้แก่  

 สารดูดความชื้น ดูดซบักล่ิน และส่ิงเจือปน (Adsorbent and Molecular Sieve) เป็นสำรสงัเครำะห์ท่ีมี
ลกัษณะเป็นรูพรุน โดยโครงสร้ำงท่ีเป็นรูพรุนสำมำรถช่วยในกำรดดูซบัสำรชนิดตำ่งๆได้มำกกว่ำหนึ่งชนิด มีคณุสมบตัิใน
กำรดดูควำมชืน้ ดดูกลิ่น และดดูซบัสำรบำงตวัท่ีไมต้่องกำรออกจำกวตัถดุิบตำ่งๆ เช่น น ำ้มนัดิบ ก๊ำซธรรมชำติ ก่อนเข้ำ
สูก่ระบวนกำรกลัน่ เช่น ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คำร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2 ) และสำรปรอท (Hg) เป็นต้น สำรดงักล่ำว
นีม้ีทัง้แบบชนิดผง และชนิดเมด็ กำรน ำไปใช้ขึน้อยู่ควำมเหมำะสมของผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่
น ำ้มนั โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเอทิลีน โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส์ และโรงงำนแยกก๊ำซธรรมชำติ เป็นต้น  

 Ceramic & Alumina Balls เป็นสำรสงัเครำะห์ท่ีมีลกัษณะเป็นทรงกลม มีหลำยขนำดขึน้อยู่กับควำม
เหมำะสมของกำรน ำไปใช้ โดยใช้ประกอบกบั Adsorbents และ Molecular Sieve เพ่ือช่วยให้กำรไหลของก๊ำซธรรมชำติ 
หรือสำรไฮโดรคำร์บอนตำ่งๆ ในหอปฏิกิริยำเป็นไปอย่ำงสมมำตร 

 CO2 Membrane Separation เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แยกก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ ออกจำกก๊ำซธรรมชำติ ส ำหรับ
ใช้ในกระบวนกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในอำ่วไทย 

 Desorbent for PX extraction เป็นสำรเคมีเหลวท่ีใช้ในกำรแยกสำรพำรำไซลีนออกจำกสำรไฮโดรคำร์บอน
อื่นๆ สว่นมำกจะใช้ในโรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส์ 

 CCR Catalyst เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำในหน่วย Continuous Catalyst Regeneration Unit ของโรงกลัน่น ำ้มนั
และโรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส์ จะช่วยเพ่ิมคำ่อ๊อกเทนของน ำ้มนัเบนซินและเพ่ิมปริมำณสำรอะโรเมติกส์ 

 Triethylene Glycol (TEG) เป็นสำรเคมีท่ีใช้ในหน่วยดดูควำมชืน้ออกจำกก๊ำซธรรมชำติก่อนท่ีจะท ำกำรส่ง
ก๊ำซธรรมชำติเข้ำสูท่่อสง่ก๊ำซธรรมชำติใต้ทะเลมำยงัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ เน่ืองจำกแนวท่อก๊ำซธรรมชำติอยู่ใต้ทะเล จะ
มีอุณหภูมิต ่ำมำก สำมำรถท ำให้ควำมชืน้ในก๊ำซธรรมชำติเกิดกำรแข็งตวักลำยเป็นของแข็ง ซึ่งจะท ำให้ท่อส่งก๊ำซเกิด
กำรอดุตนัได้  

 Oil & Gas Field Chemicals เป็นสำรเคมีท่ีใช้ในอตุสำหกรรมกำรขดุเจำะน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติ  เช่น ใช้ใน
กำรลดก๊ำซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S Scavenger) ใช้ลดกำรเกิดแบคทีเรีย (Biocide) และใช้ป้องกนักำรเกิดสนิมในท่อส่ง
ก๊ำซธรรมซำติ/ ท่อส่งน ำ้มนั (Corrosion Inhibitor) เน่ืองจำกในก๊ำซธรรมชำติ/น ำ้มนั มีสำรปนเปือ้นท่ีมีสภำวะเป็นกรด 
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เช่นคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ และไฮโดรเจนซลัไฟด์ ปะปนอยู่ ประกอบกบัท่อสง่ก๊ำซธรรมชำติ/น ำ้มนั มีกำรวำงแนวท่อไว้ท่ีใต้
ทะเล ถ้ำหำกมีกำรเกิดสนิมและเกิดกำรกัดกร่อนท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ /น ำ้มนั อำจจะเกิดกำรร่ัวไหลของก๊ำซธรรมชำติ/
น ำ้มนัลงสูท่ะเลได้  

 ชุดกรอง (Filter and Coalescer) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แยกของแข็งหรือของเหลวท่ีไม่ต้องกำรออกจำกก๊ำซ
ธรรมชำติ น ำ้มนั และสำรปิโตรเคมีตำ่งๆ ซึง่สว่นใหญ่จะใช้มำกในงำนท่ีต้องกำรควำมละเอียดมำก  

- ชดุกรอง (Filter) เป็นอปุกรณ์เพ่ือกรองของแข็งออกจำกของเหลว/ก๊ำซ เช่น กรองฝุ่ นสำรดดูซบัออกจำกก๊ำซ
ธรรมชำติ หรือน ำ้มนั  

- Coalescer เป็นอปุกรณ์เพ่ือแยกของเหลวออกจำกก๊ำซ และแยกของเหลวออกจำกของเหลว เช่น แยก
ของเหลวขนำดเล็กออกจำกก๊ำซก่อนท่ีจะน ำไปเข้ำอปุกรณ์เพ่ิมควำมดนั (Gas Compressor) เพ่ือป้องกนั
ควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้ในชิน้สว่นภำยในอปุกรณ์เพ่ิมควำมดนั แยกน ำ้ท่ีปะปนมำกบัน ำ้มนั 

ทัง้นี ้ในโครงสร้ำงกำรผลิตท่ีมีขนำดใหญ่จะมีกำรใช้ Filter และ Coalescer ร่วมกัน โดยส่วนใหญ่จะมีกำรติดตัง้ 
Filter ก่อน เพ่ือแยกกรองของแข็งออกจำกของเหลว/ก๊ำซ แล้วจงึเข้ำไปกรองผ่ำน Coalescer อีกกระบวนกำรหนึง่ เพ่ือให้
ได้ของเหลว/ก๊ำซ ท่ีมีมำตรฐำนพอท่ีจะเข้ำสูก่ระบวนกำรผลิตในขัน้ตอนตอ่ๆไป 

 Mist Eliminator เป็นอปุกรณ์ท่ีแยกของเหลวท่ีไม่ต้องกำรออกจำกก๊ำซธรรมชำติ ส่วนใหญ่จะใช้ในกำรแยก
เบือ้งต้น (แยกหยำบ) ก่อนท่ีจะใช้ Filter & Coalescer ในกำรแยกละเอียดตอ่ไป 

 Cyclone & Three Phase Separator เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แยกของแข็ง ของเหลว และก๊ำซออกจำกกนั จะใช้ใน
กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ และโรงกลัน่น ำ้มนัตำ่งๆ  

 ชดุกรองหยาบ (Strainers) เป็นชดุกรองหยำบท่ีใช้ในระบบท่อเพ่ือป้องกนัสิ่งสกปรกตำ่งๆ  

 Flares เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้เผำก๊ำซที่ไมต้่องกำรทิง้ไป ส ำหรับแท่นผลิตก๊ำซธรรมชำติ 

 ถงัความดนัสูง (High Pressure Vessel) เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ทัว่ไปในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนัและ
โรงงำนปิโตรเคมี 

 1.2) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสำรเคมีเหลว โรงไฟฟ้ำ และสำธำรณูปโภค  (Liquid Chemicals, Power & 
Utilities)  

สำรเคมีเหลวท่ีบริษัทจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในกลุม่นี ้ได้แก่  

 DMDS (Dimethyl Disulfide)  สำรเคมีท่ีใช้ในกำรกระตุ้นให้สำรเร่งปฏิกิริยำ (Catalyst) ท ำงำนได้ ส่วนใหญ่
จะใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่น ำ้มนั โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส์ และโรงงำนผลิตสำรโอเลฟินส์  

 สารลดออกซิเจน (Antioxidant) ส าหรับน ้ามนัเคร่ืองบิน เป็นสารเคมีที่ใช้เติมลงไปในน ้ามนัเชื้อเพลิงส าหรับ
เคร่ืองบิน เพือ่ลดออกซิเจนใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

 สารเร่งปฏิกิริยา (Hydro-processing Catalysts) เป็นสารเร่งปฏิกิริยาทีใ่ชก้ าจดัซลัเฟอร์ ไนโตรเจน และโลหะ
หนกัต่างๆ ออกจากน ้ามนัดีเซล สารแนฟทา และสารอะโรเมติกส์ ส่วนให่่ใชท้ัว่ไปในหน่วยปรับปรุงคภุาาพน ้ามนัออง
โรงกลัน่น ้ามนัต่างๆ เพือ่ลดมลาาวะใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  

 Merox Chemical เป็นสารเคมีที่ใช้เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลอองซลัเฟอร์ให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นอนัตราย 
ส่วนให่่ใชท้ัว่ไปในโรงกลัน่น ้ามนัต่างๆ 
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 Process Chemicals เป็นสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตอองโรงกลัน่น ้ามนัเพื่อท าให้การท างานมี
ประสิทธิาาพสูง และช่วยลดปั่หาต่างๆ โดยแบ่งเป็น 4 ประเาทหลกัๆ ไดแ้ก่ 

 สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงกลัน่น ้ามนั  สารเคมีในกลุ่มนี้จะใช้ในกระบวนการกลัน่น ้ามนัเพื่อให้
เป็นไปอย่ำงสมบรูณ์และมีประสิทธิภำพ  ทำงบริษัทมีสินค้ำท่ีสำมำรถใช้ได้ตัง้แต่กระบวนกำรรับน ำ้มนัดิบ กระบวนกำร
กลัน่ และกระบวนกำรปรับปรุงคณุภำพน ำ้มนั อำทิเช่น  

- สารเคมีทีใ่ชแ้ยกน ้าและเกลือออกจากน ้ามนัดิบ (Crude Demulsifier) จะใช้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรแยก
น ำ้มันออกจำกน ำ้และเกลือท ำให้ง่ำยต่อกำรบ ำบัด ป้องกันหน่วยกลั่นไม่ให้เกิดปัญหำจำกเกลือและ
สำรเจือปน 

- สารเคมีทีช่่วยปรับปรุงคภุาาพน ้ามนัดิบที่มีค่าความเป็นกรดสูง จำกรำคำน ำ้มนัมีแนวโน้มสงูขึน้ โรงกลัน่
น ำ้มนัจงึมีควำมพยำยำมในกำรท่ีจะหำน ำ้มนัดิบรำคำถกูมำท ำกำรกลัน่เพ่ือให้ได้ก ำไรสงูสดุ   ซึง่น ำ้มนัดิบ
รำคำถกูมกัจะมีคำ่ควำมเป็นกรดสงูและมีแนวโน้มท่ีจะท ำให้เกิดปัญหำเกิดกำรกดักร่อนกบัท่อของหน่วย
กลัน่ตำ่งๆในโรงกลัน่ บริษัทจงึมีกำรจ ำหน่ำยสำรเคมีเพ่ือปรับค่ำควำมเป็นกรด และมีบริกำรตรวจสอบค่ำ
ควำมเป็นกรดในโรงกลัน่น ำ้มนั 

- สารเคมีที่ท าให้หน่วยผลิตท างานได้โดยไม่เกิดปั่หา (Antifoulant) สำรเคมีในกลุ่มนีจ้ะถูกใช้ในหน่วย
ผลิตท่ีมีควำมเสี่ยงจำกปัญหำสำรเจือปน เช่น กรณีสำรโพลิเมอร์อุดตันท่ีเคร่ืองแลกเปลี่ยนควำมร้อน 
(Heat Exchanger) จะต้องใช้สำรเคมีท่ีสำมำรถละลำยโพลิเมอร์ หรือในกรณีเกิดกำรกดักร่อนขึน้ท่ียอดหอ
กลัน่จะต้องท ำกำรเติมสำรป้องกนักำรกดักร่อน เป็นต้น 

- สารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคภุาาพน ้ามนั เมื่อน ำ้มนัดิบได้ผ่ำนกระบวนกำรกลัน่จนกระทัง่ได้ผลิตภณัฑ์
น ำ้มนั เช่น น ำ้มนัดีเซล น ำ้มันเบนซินและน ำ้มนัเตำแล้ว บำงครัง้คุณภำพน ำ้มนัยังไม่ได้มำตรฐำนตำม
ข้อก ำหนดจึงต้องใช้สำรเคมีท่ีปรับปรุงคุณภำพน ำ้มนัในกับโรงกลัน่น ำ้มันต่ำงๆ เช่น สำรป้องกันออกซิ
เดชัน่ สำรลดควำมขุ่น สำรเพ่ิมจุดไหลเท สำรป้องกันกำรกัดกร่อน สำรเพ่ิมกำรหล่อลื่น และสำรเพ่ิมกำร
น ำไฟฟ้ำ เป็นต้น 

- สารเคมีทีใ่ชใ้นการผลิตปิโตรเคมี เป็นสำรเคมีท่ีใช้กำรป้องกนักำรเกิด Foulant (Antifoulant) และสำรเคมี
ปรับปรุงคุณภำพของโพลิเมอร์เพ่ือเพ่ิมคณุภำพของโพลิเมอร์ให้ได้ตำมท่ีก ำหนด เช่น สำรป้องกันออกซิ
เดชัน่ และสำรป้องกนักำรเสื่อมสภำพจำกแสง UV เป็นต้น 

• สาร Ethanolamine เช่น Monoethanolamine (MEA), Diethanolamine (DEA), Methyl diethanolamine 
(MDEA) เป็นสำรเคมีท่ีใช้กำรแยกก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ และก๊ำซซลัเฟอร์ไดอ๊อกไซค์ออกจำกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) สว่นใหญ่จะใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่น ำ้มนั และโรงงำนปิโตรเคมีตำ่งๆ 

• Anti-icing Additive เป็นสำรเคมีท่ีเติมลงในน ำ้มนัเชือ้เพลิงส ำหรับเคร่ืองบินรบไอพ่นเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดกำร
แข็งตวัของน ำ้มนัเชือ้เพลิงท่ีอณุหภมูิต ่ำๆ  

• Sulfolane เป็นสำรเคมีท่ีใช้แยกสำรเบนซินออกจำกสำรอะโรเมติกส์อื่นๆ  

• สารป้องกนัการเกิดฟอง (Antifoam) จะใช้ป้องกนักำรเกิดฟองในระบบต่ำงๆ ของโรงกลัน่น ำ้มนั และโรงปิโตร
เคมี 

• NMP Solvent เป็นสำรเคมีท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัหลอ่ลื่นพืน้ฐำน 
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• Dewaxing Agent เป็นสำรเคมีท่ีช่วยลดกำรเกิดไข (Dewax) ในกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัหลอ่ลื่นพืน้ฐำน 

• Diisopropanolamine (DIPA) เป็นสำรเคมีท่ีใช้ในกำรแยกก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ และก๊ำซซลัเฟอร์ไดอ๊อก
ไซด์ออกจำกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สว่นใหญ่จะใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่น ำ้มนั และโรงงำนปิโตรเคมีตำ่งๆ 

เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับโรงไฟฟ้ำ โรงผลิตน ำ้ประปำ และโรงปรับคุณภำพน ำ้ดิบ ท่ีบริษัทจ ำหน่ำย มี
สินค้ำ 7 รำยกำร ดงันี ้

• ชดุกรองน ้ามนั (Oil Filter System) เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แยกน ำ้และสิ่งสกปรกท่ีเจือปนอยู่ในน ำ้มนัไฮดรอลิกส์
และน ำ้มนัหม้อแปลงของโรงไฟฟ้ำ  

• ระบบกรองน ้า Micro Filtration เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แยกสิ่งสกปรกท่ีเจือปนอยู่ออกจำกน ำ้ เพ่ือให้น ำ้มีควำม
สะอำดตำมต้องกำร จะใช้ในกระบวนกำรผลิตน ำ้ประปำ หรือน ำ้ท่ีใช้ในกำรผลิตไอน ำ้ของโรงไฟฟ้ำ 

• Condensate Polishing System เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แยกสิ่งสกปรกและสำรอินทรีย์ต่ำงๆ ในระบบน ำ้บริสทุธ์ิ
ของโรงไฟฟ้ำ 

• Vanish Removal System เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แยกสิ่งสกปรกท่ีอยู่ในรูปของสำร Vanish หรือ Polymer ต่ำงๆ 
ในระบบน ำ้มนัไฮโดรลิกส์ของโรงไฟฟ้ำ 

• Mist Eliminator เป็นระบบแยกละอองน ำ้ออกจำกก๊ำซธรรมชำติก่อนท่ีจะเข้ำ Gas Turbine เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำ 

• Vibration Monitoring System เป็นระบบตรวจวดักำรสัน่สะเทือนของป๊ัม Gas Turbine และ Steam 
Turbine ในโรงไฟฟ้ำ 

• Filter Cloth/Filter Bag เป็นชดุกรองหยำบ ท่ีใช้ทัว่ไปในกำรแยกสิ่งสกปรก ส ำหรับระบบน ำ้และสำรเคมี 

1.3) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมกำรจัดกำรของเสียต่ำงๆ ของโรงงำน (Emission & Waste 
Management) 

• VOC Removal Catalyst เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำท่ีช่วยลดปริมำณสำร Volatile Organic Chemicals และกลิ่น
เหมน็ท่ีเกิดจำกไอระเหยของน ำ้มนัและสำรปิโตรเคมีตำ่งๆ สว่นใหญ่ใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่น ำ้มนัและโรงงำนปิโตรเคมี 

• Activated Carbon ดูดซบักล่ิน และส่ิงเจือปน เป็นถ่ำนสงัเครำะห์ท่ีมีลกัษณะเป็นรูพรุน โดยโครงสร้ำงท่ีเป็นรู
พรุนสำมำรถช่วยในกำรดดูซบัสำรชนิดต่ำงๆได้มำกกว่ำหนึ่งชนิด มีคณุสมบตัิในกำรดดูควำมชืน้ ดดูกลิ่นและไอระเหย
ต่ำงๆ ในกระบวนกำรผลิตของโรงงำนเคมี โรงกลัน่น ำ้มนั ถังเก็บสำรเคมี และถังเก็บน ำ้มนัเป็นต้น สำรดงักล่ำวนีม้ีทัง้
แบบชนิดผง และชนิดเมด็ กำรน ำไปใช้ขึน้อยู่ควำมเหมำะสมของผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลัน่น ำ้มนั 
โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเอทิลีน โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส์ และโรงงำนแยกก๊ำซธรรมชำติ เป็นต้น 

2) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) 
2.1) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวท ำละลำย (Chemicals & Solvent Products) 

ผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์ และตวัท ำละลำยท่ีเป็นของเหลวซึง่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของวตัถุดิบในกระบวนกำรผลิตสินค้ำ
ในอตุสำหกรรมผลิตเคมีภัณฑ์ขัน้กลำง เพ่ือผลิตสำรเคมีส ำหรับโรงงำนอตุสำหกรรมต่อเน่ืองต่ำงๆ โดยบริษัทจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ตวัท ำละลำยหลำยชนิด ซึง่แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้ 
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1) กลุ่มเอทธาโนลามีน (Ethanolamine Group) ได้แก่ Monoethanolamine (MEA), Diethanolamine (DEA) 
และ Triethanolamine (TEA) มีคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์ตัวท ำละลำยท่ีเป็นด่ำง  (Base) ซึ่งกำรน ำไปใช้ขึน้อยู่กับ
คณุสมบตัิทำงเคมี คณุสมบตัิทำงกำยภำพ และควำมเหมำะสมของแตล่ะผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นส่วนผสมในกำร
ผลิตแชมพู ครีมนวดผม น ำ้ยำปรับผ้ำนุ่ม น ำ้ยำท ำควำมสะอำด เคร่ืองส ำอำง อุตสำหกรรมยำ อุตสำหกรรมซีเมนต์ 
อตุสำหกรรมหมกึพิมพ์ และอตุสำหกรรมขัน้กลำงอ่ืนๆ เป็นต้น  

2) กลุ่มเอทธีลีนไกลคอล (Ethylene Glycol Group) ได้แก่ Monoethylene Glycol (MEG), Diethylene Glycol 
(DEG), Triethylene Glycol (TEG) และ Polyethylene Glycol มีคณุสมบตัิเป็นผลิตภณัฑ์ตวัท ำละลำยซึง่กำรน ำไปใช้
ขึน้อยู่กับคุณสมบัติทำงเคมีและคุณสมบัติทำงกำยภำพ และควำมเหมำะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็น
สว่นผสมในกำรผลิตสำรเคลือบผิวและเรซินสงัเครำะห์ (Coating and Resin) ผลิตสีทำอำคำร สีส ำหรับงำนอตุสำหกรรม
เหลก็ไม้ พลำสติกและหมกึพิมพ์ น ำ้ยำท ำควำมสะอำดและผลิตภณัฑ์สิ่งทอและเส้นใยสงัเครำะห์ 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 มีคณุสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์ตวัท ำละลำย ใช้ในอุตสำหกรรมหลำกหลำยประเภท 
เช่น  แชล็ค แลกเกอร์ ทินเนอร์ สี สีย้อม หมกึพิมพ์ น ำ้ยำลอกสี กำว รวมไปถึงกำรใช้เป็นส่วนประกอบในอตุสำหกรรม
บรรจภุณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ยำฆ่ำแมลงและยำปรำบศตัรูพืช ผลิตภณัฑ์ช ำระล้ำงและท ำควำมสะอำดพืน้ผิว เพ่ือก ำจดัครำบ
สนิม ล้ำงครำบไขมนั และฆ่ำเชือ้ ในโรงงำนอตุสำหกรรมและในครัวเรือน เป็นต้น  

4) กลุ่มเคมีาภัฑ์และตวัท าละลายอืน่ๆ ได้แก่ Methanol และ น ำ้ยำเคมีผสมท ำควำมสะอำด Surfactant กำร
น ำไปใช้ขึน้อยู่กบัคณุสมบตัิทำงเคมี และควำมเหมำะสมของผลิตภณัฑ์ ดงันี ้ 

 Methanol (เมธานอล) ใช้เป็นหนึ่งในสำรตัง้ต้นหลกักระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัพืชและไขมนั
สตัว์ เพ่ือเป็นพลงังำนทดแทนเชือ้เพลิงดีเซล อีกทัง้ยงัเป็นสำรประกอบหลกัในกำรผลิตกำวชนิดฟอร์มอลดี
ไฮด์เบสเรซินเพ่ือใช้ในอตุสำหกรรมก่อสร้ำงไม้และเฟอร์นิเจอร์ นอกจำกนีย้งัสำมำรถน ำเมธำนอลไปใช้ใน
อตุสำหกรรมตำ่งๆเช่น เภสชักรรม หมกึพิมพ์ สี สีย้อม สำรเคลือบผิวและเรซินสงัเครำะห์  

 น ้ายาเคมีผสมท าความสะอาด เป็นน ำ้ยำเคมีผสมท่ีใช้เช็ดและล้ำงท ำควำมสะอำดแม่พิมพ์ และชิน้งำน
อิเลคโทรนิค เพ่ือขจดัครำบน ำ้มนัและไขมนั ครำบกำว สี หมึกพิมพ์ และครำบเคมีตำ่งๆ 

 Surfactant (สารลดแรงตึงผิว) สำรลดแรงตงึผิวมีบทบำทท่ีส ำคญัอย่ำงย่ิงในชีวิตประจ ำวนัของมนุษย์ เป็น
ส่วนประกอบท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ์ต่ำงๆ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำด เช่น น ำ้ยำซกัผ้ำ สบู่ ยำสีฟัน 
ยำสระผม ครีมนวดผม ผลิตภณัฑ์เกษตร เช่น น ำ้ยำจบัใบส ำหรับสำรก ำจดัศตัรูพืช และเป็นส่วนส ำคญัใน
กระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่นกระบวนกำรย้อมผ้ำ กำรเคลือบสีไม้หรือโลหะ กำรผลิต
พลำสติก กำรท ำหนังสตัว์ นอกจำกนีส้ำร ลดแรงตึงผิวยังถูกน ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม เช่น 
บ ำบดัน ำ้เสีย มลพิษทำงดิน ดดูซบัของเสีย  

2.2)  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมน ้ำมันหล่อล่ืนและสำรเตมิแต่ง (Base oil and Additives)  
เป็นผลิตภณัฑ์สำรเคมีท่ีใช้ในกำรผลิตน ำ้มนัหล่อลื่น ส ำหรับรถยนต์ และงำนอตุสำหกรรม รวมทัง้สำรเติมแต่ง

และเคมีภณัฑ์ในงำนโลหะทกุประเภท โรงงำนผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซล และอตุสำหกรรมตำ่งๆ ดงันี ้
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• Base Oil Group III และ Group IV เป็นน ำ้มนัหล่อลื่นสงัเครำะห์ ใช้เป็นส่วนผสมหลกัในกำรผลิตน ำ้มนั
เคร่ืองยนต์สงัเครำะห์ และน ำ้มนัหลอ่ลื่นอตุสำหกรรมคณุภำพสงู 

• Polyglycol เป็นน ำ้มนัหลอ่ลืน่สงัเครำะห์ ท่ีมีจดุเดือดสงูและจดุไหลเทต ่ำ เหมำะส ำหรับงำนท่ีมีอณุหภมูิสงูและ
แรงดนัสงู เช่น น ำ้มนัไฮโดรลิคไมต่ิดไฟ น ำ้มนัคอมเพรสเซอร์ชนิดทนแรงดนัสงู 

• Polyisobutene 950 เป็นวตัถดุิบในกำรผลิตน ำ้มนัเคร่ืองสองจงัหวะ (2T) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรลดควนั
ขำวในเคร่ืองยนต์มอเตอร์ไซค์สองจงัหวะ 

• Polyisobutene High MW (น ำ้หนกัมวลโมเลกลุสงู) เป็นสำรเตมิแตง่ในกำรผลติกำวทนไฟทนควำมร้อน และผลติ
ฉนวนหุ้มอปุกรณ์หลอ่เย็น เช่น ฉนวนหุ้มเคร่ืองปรับอำกำศหรือตู้ เย็น ใช้เพิม่คำ่ดชันคีวำมหนืดในน ำ้มนัหลอ่ลืน่ประเภทตำ่ง ๆ  

• Metal Working Additives สำรเติมแตง่แบ่งเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 
- สารเติมแต่งเพือ่เพ่ิมประสิทธิาาพใหก้บัน ้ามนัหล่อลืน่และน ้ามนัอตุสาหกรรม ซึง่เป็นกำรเพ่ิมคณุสมบตัิกำร

ช ำระล้ำง ท ำควำมสะอำด ลดกำรเกิดสนิม เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรถ่ำยเทควำมร้อน ลดแรงเสียดสี และ
หลอ่ลื่นชิน้งำนในงำนทนไฟ  

- สารเติมแต่งเพือ่ลดการเกิดปฏิกิริยาแอนติออกซิแดนซ์ ซึง่เป็นกำรลดปฏิกิริยำท่ีเกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนหรือ
สมัผสักบัอำกำศ  

• น ้ามนัเบรค (Brake Fluid) ส ำหรับรถยนต์ทกุประเภท มีจ ำหน่ำยทัง้เกรด DOT3 และ DOT41 

• Emulsifier เป็นสำรเคมีท่ีช่วยเพ่ิมคณุสมบตัิกำรละลำยน ำ้ของน ำ้มนั 

• Biocide เป็นสำรช่วยยบัยัง้กำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชือ้รำ เพ่ือป้องกนักำรบดูเน่ำในน ำ้มนั งำนโลหะ 

• Sulfurized Oil เป็นสำรเติมแตง่ในกำรท ำจำรบี 

• Sodium Methylate เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำในกำรผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซล 

• Bleaching Earth (แป้งฟอกสี) ใช้ฟอกสีและขจดัมลทินในกำรกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัพืชและน ำ้มนัไบโอดีเซล   

3) ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้ำประเภท Crude Glycerin และสินค้ำอื่นๆเพ่ือกำรสง่ออก 

• Crude Glycerin (กลีเซอรีนดิบ) จะน ำไปผ่ำนกระบวนกำรท ำให้เป็นกลีเซอรีนบริสทุธ์ิ (Refined Glycerin) กลี
เซอรีนบริสทุธ์ิเป็นสำรท่ีไมมี่พิษในทกุๆรูปแบบกำรประยกุต์ใช้ ไมว่ำ่จะใช้เป็นสำรตัง้ต้นหรือสำรเติมแต่ง ท ำให้กลีเซอรีน
เป็นสำรเคมีท่ีได้รับควำมสนใจและน ำไปใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย ทัง้เป็นสว่นผสมหรือเป็นตวัช่วยในกระบวนกำรผลิต
เคร่ืองส ำอำง สบู่ ผลิตภณัฑ์ในห้องน ำ้และสขุอนำมยัสว่นบคุคล ยำ และผลิตภณัฑ์อำหำร 

• Hydrogenation Catalyst สำรเร่งปฏิกิริยำ ในกระบวนกำรไฮโดรจีเนชัน่ ในน ำ้มนัพืช เพ่ือให้ได้น ำ้มนัหรือไขมนั
ท่ีมีจุดหลอมเหลวสงูขึน้ เปลี่ยนสถำนะจำกของเหลวเป็นของกึ่งแข็งหรือของแข็ง ทนต่อกำรเกิดออกซิเดชัน่ ท ำให้ เก็บ
รักษำไว้ได้นำนโดยไมเ่หมน็หืน นิยมใช้ในอตุสำหกรรมประเภทไขมนั เช่น กำรผลิตเนยเทียม เนยขำว ครีมเทียม  

4) การให้บริการ  ได้แก่ กำรให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทต่ำงๆ ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิตโรง
กลัน่น ำ้มนั อตุสำหกรรมปิโตรเคมี และอตุสำหกรรมอื่นๆ รวมถงึกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ 

                                                 
1
 Dot 3 เป็นน ำ้มันเบรคชนิดท่ีเหมำะส ำหรับรถยนต์ทัว่ไป มีจุดเดือดสูงกว่ำ 240 องศำเซลเซียส และจุดเดือดชืน้สูงกว่ำ 145 องศำ  
Dot 4 เป็นน ำ้มนัเบรคชนิดท่ีเหมำะส ำหรับรถประเภทท่ีใช้ควำมเร็วสูง  หรือรถท่ีได้รับกำรตกแต่งเคร่ืองยนต์ ตลอดจนรถท่ีต้องวิ่งทำงไกล 
และบรรทกุหนกัรวมถึงรถท่ีต้องขบัขึน้-ลงทำงลำดชนัเป็นประจ ำ มีจดุเดือดสงูกวำ่ 260 องศำ และจดุเดือดชืน้สงูกวำ่ 160 องศำ  
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คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 
 บริษัทมีคลงัสินค้ำรวม 2 แห่ง ดงันี ้

1. คลงัสินค้ำเช่ำ ตัง้อยู่เลขท่ี 999 หมู่ 4 ซอยเสริมมิตร 99 ถนนสุขุมวิท ต ำบลบำงปู อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
จังหวัดสมุทรปรำกำร บนเนือ้ท่ี 2 ไร่ เป็นอำคำรคลงัสินค้ำ 1 หลัง พืน้ท่ี 2,200 ตำรำงเมตร ซึ่งบริษัทเช่ำคลงัสินค้ำ
ดงักลำ่วกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง อำยสุญัญำเช่ำ 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2556 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เพ่ือใช้เป็น
พืน้ท่ีเก็บสต็อกอปุกรณ์และสำรเคมี โดยสำรเคมีท่ีเก็บในคลงัสินค้ำของบริษัทได้รับกำรบรรจุในบรรจุภณัฑ์ขนำดต่ำงๆ
และมีเอกสำรรับรองผลิตภณัฑ์ (Certificate of  Acceptance : COA) จำกผู้ผลิตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือรอกำรจดัส่ง
ให้แก่ลกูค้ำตอ่ไป 

2. คลงัสินค้ำเช่ำ ตัง้อยู่เลขท่ี 613/13 ถนน สงขลำ-จะนะ หมู่ท่ี 2 ต ำบลพะวง อ ำเภอเมือง จังหวดัสงขลำ เป็น
อำคำรคลงัสินค้ำ 1 หลงัพืน้ท่ีประมำณ 300 ตำรำงเมตร ซึง่บริษัทเช่ำคลงัสินค้ำดงักล่ำวกบับุคคลภำยนอก อำยุสญัญำ
เช่ำ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่ 1 มีนำคม 2557 ถึงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2560 เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีเก็บสินค้ำสำรเคมี ส ำหรับลกูค้ำกลุ่ม
ธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติในอำ่วไทย 

บริษัทจะจดัส่งสินค้ำจำกคลงัสินค้ำให้แก่ลกูค้ำโดยใช้รถบรรทุกขนำดต่ำงๆ ท่ีบริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนส่ง
จำกภำยนอกซึ่งผ่ำนกำรขึน้ทะเบียนกับบริษัทเพ่ือรับรองควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนของกรมโรงงำน บริษัทมีกำร
ควบคมุเร่ืองควำมปลอดภยัของคลงัสินค้ำ โดยกำรจดัให้มีพนกังำนรักษำควำมปลอดภยัดแูลคลงัสินค้ำตลอด 24 ชัว่โมง  
ส ำหรับสำรเคมีท่ีจัดเป็นวตัถุอนัตรำยจะมีกำรจัดเก็บตำมกฎหมำย โดยแยกตำมประเภทของสำรเคมี และจัดให้มีผู้
ควบคมุสินค้ำอนัตรำยในคลงัสินค้ำ โดยบริษัทไม่อนุญำตให้บุคคลภำยนอก หรือบุคคลรวมทั ง้พนกังำนท่ีไม่มีหน้ำท่ีใน
คลงัสินค้ำ เข้ำไปในพืน้ท่ีคลงัสินค้ำโดยไม่ได้รับอนุญำต  นอกจำกนีบ้ริษัทได้ท ำประกนัภยัตวัสินค้ำท่ีเก็บในคลงัสินค้ำ
เพ่ือคุ้มครองอบุตัิเหตท่ีุอำจเกิดขึน้ในระหว่ำงกำรเก็บสินค้ำหรือกำรปฏิบตัิงำน รวมทัง้ได้ท ำประกนัภยัสินค้ำในระหว่ำง
กำรขนสง่สินค้ำให้แก่ลกูค้ำด้วย 

 
กระบวนการรับสินค้าเข้าเกบ็ในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 
 กระบวนกำรข้ันตอนกำรรับสินค้ำจำกผู้ผลิตสินค้ำ 

1. เม่ือได้รับค ำสัง่จำกแผนกจดัซือ้ พนกังำนประจ ำคลงัสินค้ำจะจดัเตรียมสถำนท่ี และจดัเตรียมท ำใบตรวจรับสินค้ำ 
2. เมื่อมีกำรส่งของมำท่ีคลังสินค้ำ พนักงำนประจ ำคลงัสินค้ำจะตรวจรับสินค้ำตำมรำยละเอียดท่ีได้รับแจ้งจำก

แผนกจดัซือ้ โดยต้องตรวจสอบข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
 รำยละเอียดของสินค้ำรับเข้ำคลงัสินค้ำ โดยตรวจสอบจำกป้ำยติดถงับรรจสุินค้ำ  
 จ ำนวนสินค้ำรับเข้ำคลงัสินค้ำ โดยนบัตำมจ ำนวนถงับรรจสุินค้ำ  

3. พนกังำนประจ ำคลงัสินค้ำกรอกจ ำนวนสินค้ำท่ีได้รับ และสินค้ำช ำรุด (กรณีท่ีมีสินค้ำช ำรุด) ในใบตรวจรับสินค้ำ 
และบนัทกึสตอ็กสินค้ำ พร้อมทัง้สง่รำยละเอียดให้แก่แผนกอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แผนกจดัซือ้ และแผนกบญัชี  

4. ในกรณีท่ีตรวจรับไมต่รงตำมกำรสัง่ซือ้หรือมีสินค้ำช ำรุด เสียหำย ทำงคลงัสินค้ำจะแจ้งข้อมลูมำท่ีแผนกจดัซือ้ 
เพ่ือให้ตรวจสอบ และด ำเนินกำรแจ้งผู้ผลิต และ/หรือบริษัทท่ีรับประกนัภยัสินค้ำตอ่ไป 

 กระบวนกำรและข้ันตอนกำรเบกิสินค้ำเพ่ือจัดส่งให้แก่ลูกค้ำ 
1. เม่ือมีใบค ำสัง่ซือ้ (Purchase Order : PO) จำกลกูค้ำ พนกังำนประสำนงำนกำรบริกำร จะจดัท ำใบขอเบิกสินค้ำ

ลว่งหน้ำ 3 วนั เพ่ือให้ผู้จดักำรฝ่ำยบริหำรและบริกำรลกูค้ำลงนำมอนมุตัิ 
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2. พนักงำนประสำนงำนกำรบริกำรจัดส่งใบขอเบิกสินค้ำ เอกสำรกำรเงิน และเอกสำรอื่นๆ ให้พนักงำนประจ ำ
คลงัสินค้ำเพ่ือท ำกำรเบิกสินค้ำออกจำกคลงั 

3. พนกังำนประสำนงำนบริกำรมีหน้ำท่ีแจ้งรถขนส่ง โดยทำงโทรศพัท์ให้เข้ำไปรับสินค้ำท่ีคลงัสินค้ำตำมวนั เวลำ ท่ี
ก ำหนดและบนัทกึไว้ในใบรำยงำนกำรขนสง่สินค้ำ 

4. พนกังำนประจ ำคลงัสินค้ำ จดัสินค้ำให้ถกูต้องครบถ้วนตำมใบขอเบิกสินค้ำโดยน ำมำจดัเตรียมล่วงหน้ำท่ีบริเวณ
เตรียมสินค้ำรอกำรจดัสง่ 

5. พนกังำนรักษำควำมปลอดภยัมีหน้ำท่ีจดบนัทึกหมำยเลขทะเบียนรถและช่ือคนขบัรถท่ีจะน ำสินค้ำออกจำกคลงั
โดยกำรจดบนัทกึในสมดุบนัทกึประจ ำวนั เพ่ือให้ผู้จดักำรฝ่ำยบริหำรและบริกำรลกูค้ำสำมำรถตรวจสอบได้ 

6. พนักงำนประจ ำคลงัสินค้ำน ำส ำเนำเอกสำรทำงกำรเงิน ประกอบด้วยต้นฉบับใบวำงบิล ส ำเนำใบก ำกับภำษี 
กลบัคืนจำกลกูค้ำและน ำส่งให้พนกังำนประสำนงำนกำรบริกำร เพ่ือน ำส่งพนกังำนบญัชี เพ่ือติดตำมกำรช ำระ
เงินตำมระเบียบปฏิบตัิทำงบญัชีตอ่ไป 

 
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย  

บริษัทให้ควำมส ำคญักับคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำท่ีจัดจ ำหน่ำย เพ่ือให้มัน่ใจว่ำเป็นไปตำมข้อก ำหนดท่ี
ลกูค้ำได้ตกลงไว้กับบริษัท โดยสำรเคมีท่ีบริษัทสัง่ซือ้จำกผู้ผลิตจะถูกบรรจุในถังปิด (Closed Drum) และมีเอกสำร
รับรองผลิตภัณฑ์ หรือ COA จำกผู้ผลิตก่อนถูกขนส่งมำยังบริษัท ซึ่งบริษัทจะจ ำหน่ำยสำรเคมีท่ีบรรจุในถังปิดท่ีมี
เอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์ดงักล่ำวให้แก่ลกูค้ำโดยไม่มีกำรเปิดถังก่อน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำลกูค้ำจะได้รับสินค้ำท่ีมีคุณภำพ
และมำตรฐำนจำกบริษัทผู้ผลิตทกุประกำร และในกรณีของสำรเคมีท่ีถกูขนสง่มำเป็น Bulk โดยไม่ได้บรรจุในถงัปิด  เมื่อ
สินค้ำเข้ำเทียบท่ำเรือแล้วจะต้องมีกำรตรวจสอบคุณภำพจำกบริษัทตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ (Surveyor) ท่ีบริษัทได้
วำ่จ้ำงอีกครัง้ เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบคณุภำพของสินค้ำท่ีอยู่ในเรือ (ก่อนขนถ่ำยสินค้ำออกจำกเรือ) รวมทัง้ตรวจสอบ
คณุภำพหลงัจำกสินค้ำได้ขนถ่ำยเข้ำแท็งค์เก็บสินค้ำแล้ว    

นอกจำกนี ้บริษัทได้รับกำรรับรองระบบกำรบริหำรงำนคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 จำกบริษัท เอสจีเอส 
(ประเทศไทย) จ ำกดั ส ำหรับกำรน ำเข้ำและกำรจดัจ ำหน่ำยสำรเคมี สำรดดูซบั สำรเร่งปฏิกิริยำ เคร่ืองกรองและอปุกรณ์
ในธุรกิจน ำ้มนั พลงังำน ปิโตรเคมี และสำธำรณปูโภค 

 
ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้ำของบริษัทเป็นผู้ผลิตในอตุสำหกรรมตำ่งๆ ท่ีต้องกำรสำรเคมีและอปุกรณ์ไปใช้ในกระบวนกำรผลิต กลุ่ม
ลกูค้ำหลกัของบริษัทสว่นใหญ่เป็นผู้ผลิตในอตุสำหกรรมพืน้ฐำนของประเทศ ได้แก่ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนั 
และปิโตรเคมี เป็นต้น โดยสินค้ำและบริกำรท่ีบริษัทจ ำหน่ำยสำมำรถน ำไปใช้งำนได้หลำกหลำยชนิด ขึน้อยู่กบัควำม
ต้องกำรน ำไปใช้ของลกูค้ำ โดยสำมำรถแบ่งกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยตำมลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริกำร 4 กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย 
1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกจิพลังงานและ

ปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 
 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนัและอตุสำหกรรม 

หน่วยงำนหรือขุดเจำะและผลิตก๊ำซธรรมชำติ และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมทัง้ในทะเลและบนบก โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่
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กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย 
ปิโตรเคมีต้นน ำ้ (Offshore Refinery and 
Upstream Petrochemicals) 

น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเอทิลีน โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส์ 
และผู้ รับเหมำงำนก่อสร้ำงโรงกลัน่น ำ้มนั และโรงงำนปิโตรเคมี
ตำ่งๆ 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสำรเคมีเหลว และ
ผลิตภณัฑ์ในโรงไฟฟ้ำ และสำธำรณปูโภค 
(Liquid Chemicals, Power & Utilities) 
 

โรงกลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก โรงงำนผลิต
สำรอะโรเมติกส์ โรงงำนผลิตสำรโอเลฟินส์ โรงไฟฟ้ำ และโรง
ผลิตน ำ้ประปำ 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำรของ
เสียตำ่งๆ ของโรงงำน (Emission & Waste 
management) 

โรงงำนอตุสำหกรรมทกุประเภท 

2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)   

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์และ
ตวัท ำละลำย (Chemicals & Solvent 
Products) 

 

โรงงำนผลิตเคมีภัณฑ์ขัน้กลำงท่ีผลิตสำรเคมีส ำหรับโรงงำน
อตุสำหกรรมตอ่เน่ืองต่ำงๆ เช่น โรงงำนผลิตแชมพูสระผม น ำ้ยำ
ปรับผ้ำนุ่ม น ำ้ยำท ำควำมสะอำด อุตสำหกรรมสี ซีเมนต์ หมึก
พิมพ์ เป็นต้น  

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมน ำ้มนัหลอ่ลื่น 
และสำรเติมแตง่ (Base oil and Additives) 

โรงผสมน ำ้มนัหล่อลื่น โรงงำนผลิตไบโอดีเซล โรงงำนผลิตกำว 
โรงงำนผลิตน ำ้มนัพืช โรงงำนผลิตน ำ้ยำหล่อลื่นโลหะต่ำง ๆ เป็น
ต้น 

3. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้ำประเภท Crude 
Glycerin และกำรขำยสินค้ำอื่นๆ 

โรงงำนผลิต Glycerin บริสทุธ์ิ ในตำ่งประเทศ 

4. การให้บริการ  
 ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทตำ่ง ๆ 

ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิต 
 รับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ 

 
กลุม่โรงกลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี พลงังำนทดแทน พลงังำนทำงเลือก 
โรงงำนอตุสำหกรรมทกุประเภท 

บริษัทมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกับลกูค้ำมำโดยตลอด โดยมีกำรแสวงหำผลิตภณัฑ์ใหม่ๆอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือสนองควำม
ต้องกำรแก่ลกูค้ำ ซึง่นอกเหนือจำกกำรขำยสินค้ำและอปุกรณ์ประเภทต่ำงๆแล้ว บริษัทยังให้ค ำปรึกษำท่ีเก่ียวข้องและ
ให้บริกำรหลงักำรขำยแก่ลกูค้ำ และให้ควำมส ำคญักบักำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลกูค้ำตรงตำมก ำหนด ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ี
จะปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยบริษัทมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรให้บริกำรของ
บริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน อีกทัง้ยังให้ค ำแนะน ำและวำงแผนร่วมกับลูกค้ำเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร ตลอดจนมีกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข กฎเกณฑ์ ข้อก ำหนดของลกูค้ำอย่ำงครบถ้วน ท ำให้
บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำด้วยดีมำโดยตลอด 
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นโยบายการก าหนดราคา 
บริษัทมีนโยบำยก ำหนดรำคำขำยสินค้ำจำกรำคำต้นทุนสินค้ำบวกอตัรำก ำไร (Cost plus pricing) โดยรำคำขำย

จะมีควำมยืดหยุ่นตำมรำคำตลำดของสินค้ำแตล่ะประเภท สินค้ำเคมีภณัฑ์ท่ีบริษัทจดัจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมำ
จำกกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัดิบ และกำรผลิตปิโตรเคมีต่ำงๆ ซึง่กลไกรำคำของผลิตภณัฑ์หรือต้นทุนสินค้ำของบริษัทจะ
ถกูก ำหนดและผนัแปรไปตำมภำวะรำคำน ำ้มนัและปิโตรเคมี ดงันัน้กำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำของบริษัทจะต้องมีควำม
ยืดหยุ่นและเหมำะสมตำมลักษณะของแต่ละสินค้ำ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ปริมำณและมูลค่ำกำรสั่งซือ้ รวมทัง้ต้อง
สำมำรถแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัในตลำดได้ และในขณะเดียวกนัก็ต้องรักษำอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีเพียงพอรองรับตอ่คำ่ใช้จ่ำยใน
กำรขำย บริหำรและกำรด ำเนินงำนตำ่งๆได้   

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำในประเทศเกือบทัง้หมด โดยทีมงำนขำยของบริษัทประจ ำทัง้ท่ีส ำนักงำนใหญ่ในกรุงเทพฯ 
และท่ีส ำนักงำนสำขำในจังหวดัระยอง ทีมงำนขำยจะแบ่งควำมรับผิดชอบดูแลกำรขำยแยกเป็นแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
โดยจะท ำหน้ำท่ีติดต่อ ดแูลควำมต้องกำร และน ำเสนอสินค้ำให้แก่ลูกค้ำโดยตรง รวมทัง้ติดต่อประสำนงำนกับผู้ผลิต
หรือคูค้่ำอย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือให้ทรำบถงึปริมำณควำมต้องกำรลว่งหน้ำของลกูค้ำ และทรำบถึงรำยละเอียดของผลิตภณัฑ์ 
แนวโน้มของปริมำณและรำคำสินค้ำในตลำดของผู้ผลิต เพ่ือประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรขำยและกำรก ำหนดรำคำสินค้ำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สินค้ำท่ีบริษัทจดัจ ำหน่ำยสว่นใหญ่ได้รับค ำสัง่ซือ้ลว่งหน้ำมำจำกลกูค้ำ โดยมีระยะเวลำเพ่ือเตรียมกำรในกำรจดัซือ้
และจัดส่งให้แก่ลูกค้ำตำมก ำหนดเวลำท่ีได้ตกลงกัน ซึง่ส่วนใหญ่ลูกค้ำจะก ำหนดควำมต้องกำร มำตรฐำนของสินค้ำ 
แหล่งท่ีมำหรือผู้ผลิตสินค้ำให้แก่บริษัททรำบ เพ่ือให้บริษัทเสนอสินค้ำได้ตรงกับควำมต้องกำรของลกูค้ำ รวมทัง้เสนอ
รำคำ และเง่ือนไขกำรขำยตำ่งๆในลกัษณะของกำรประมลู โดยสินค้ำท่ีจดัจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสินค้ำท่ีมำจำกผู้ผลิตท่ี
ลกูค้ำให้ควำมไว้วำงใจ และเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีลูกค้ำต้องใช้
อย่ำงตอ่เน่ือง 

 
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

สินค้ำท่ีบริษัทจ ำหน่ำยส่วนใหญ่สัง่ซือ้จำกผู้ผลิตหลำยรำยในต่ำงประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้ำเคมีภณัฑ์
และอุปกรณ์ชัน้น ำท่ีเก่ียวข้องในอุตสำหกรรมกลัน่น ำ้มนั และปิโตรเคมีระดบัโลก โดยบริษัทมีนโยบำยมุ่งเน้นกำรจัด
จ ำหน่ำยและเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ  และมีขัน้ตอนกำร
แสวงหำและคดัเลือกสินค้ำท่ีมีคณุภำพ มำตรฐำน มีใบรับรองผลิตภณัฑ์ แหลง่ท่ีมำและรำยละเอียดของผลิตภณัฑ์อย่ำง
ชดัเจน เช่น ประเภทสำรเคมี สว่นผสมของสำรเคมี กำรแก้ไข และป้องกนัอนัตรำยจำกสำรเคมี เป็นต้น โดยบริษัทคู่ ค้ำท่ี
เป็นผู้จ ำหน่ำยสินค้ำให้กบับริษัทจะต้องได้รับกำรขึน้ทะเบียนกบับริษัท ซึง่บริษัทมีกำรประเมินผล และทบทวนรำยช่ือคู่
ค้ำดังกล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรมีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมมัน่ใจต่อผลิตภัณฑ์ท่ีจัด
จ ำหน่ำย 

ในกำรสัง่ซือ้สินค้ำเพ่ือมำจ ำหน่ำยตอ่ให้แก่ลกูค้ำนัน้ บริษัทมีกำรวำงแผนกำรสัง่ซือ้ล่วงหน้ำในปริมำณท่ีเหมำะสม 
โดยพิจำรณำจำกแนวโน้มของตลำด ควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละช่วงเวลำ รวมทัง้ปริมำณสินค้ำคงคลงั เพ่ือจะได้
จดัเตรียมสินค้ำให้เพียงพอตอ่กำรจ ำหน่ำย ลดควำมสญูเสียจำกกำรเสียโอกำสเน่ืองจำกขำดแคลนสินค้ำคงคลงั หรือไม่
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สำมำรถจดัหำสินค้ำได้ทนัและเพียงพอกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ ในขณะเดียวกนัก็ต้องควบคมุปริมำณสินค้ำคงคลงั
ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม และไมใ่ห้มีสินค้ำค้ำงในคลงันำนเกินไปจนเป็นภำระแก่บริษัท 

บริษัทเป็นผู้จ ำหน่ำยและเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำในแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้ำ ดงันี ้ 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จ าหน่ายสินค้า 
1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกจิพลังงานและปิโตรเลียม 

(Energy and Petroleum) 
 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนัและอตุสำหกรรมปิโตร
เคมีต้นน ำ้ (Offshore Refinery and Upstream 
Petrochemicals) 

 UOP LLC 
PALL Corporation Filtration and Separations 
(Thailand) Ltd. 

 INEOS Oxide 
 Nikki Universal Co., Ltd.  

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสำรเคมีเหลวและ
ผลิตภณัฑ์ในโรงไฟฟ้ำ และสำธำรณปูโภค 
(Liquid Chemicals, Power & Utilities) 
 

 UOP LLC 
 Nippon Ketjen Co.,Ltd. 
 Albemarle Asia Pacific 
 Dorf Ketal Chemicals 
 PALL Corporation Filtration and Separations 
 Brüel & Kjær Vibro A/S 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำรของเสีย
ตำ่งๆ ของโรงงำน (Emission & Waste 
management) 

    Donau Carbon 
    Nikkei Universal 

2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)   
 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์และตัว

ท ำละลำย (Chemicals & Solvent Products) 
 

 บริษัท ทีโอซีไกลคอล จ ำกดั 
 INEOS Oxide 
 Clariant Chemical   

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมน ำ้มนัหลอ่ลื่นและ
สำรเติมแตง่ (Base oil and Additives) 

 Neste Oil (Suisse) S.A. 
 Daelim Corporation 
 Clariant Chemical 
 Nikkei Universal 

3. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้ำประเภท Crude 
Glycerin และกำรขำยสินค้ำอื่นๆ 

 บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั  

4. การให้บริการ  
a. ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทตำ่งๆ 

ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิต 
b. บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ 

 
UOP LLC 
Vogelbusch GmbH 
PALL Corporation Filtration and Separations 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลกั ท่ีบริษัทให้ควำมสนใจอย่ำงมำก และมีนโยบำยชดัเจนในกำรท ำธุรกิจท่ีไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ทัง้นีส้ำรเคมีท่ีบริษัทจ ำหน่ำยได้มีกำรควบคมุคณุภำพตลอดทุกขัน้ตอน ตัง้แต่กำรผลิตภำชนะ
ในกำรบรรจ ุและกำรร่ัวไหลระหวำ่งกำรขนสง่ โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO9001:2008 อย่ำงจริงจงั และมี
กำรก ำหนดแผนฉกุเฉิน และผู้ รับผิดชอบแผนฉกุเฉินเพ่ือเป็นมำตรกำรรองรับหำกเกิดเหตกุำรณ์สดุวิสยัขึน้  

บริษัทได้มองเห็นโอกำสในกำรท ำธุรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อม ในปี 2554 จึงได้จดัตัง้หน่วยงำนขำย (Industrial #3) มำ
ดแูลสินค้ำและบริกำรท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมทัง้ทำงอำกำศ และทำงน ำ้ส ำหรับโรงงำนอตุสำหกรรมทกุประเภท  
 
การแข่งขัน 

ธุรกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ มีผู้ประกอบกำรเป็นจ ำนวนมำก เน่ืองจำก
สำรเคมีท่ีใช้อตุสำหกรรมต่ำงๆมีมำกมำยหลำยประเภท โดยผู้ประกอบกำรแต่ละรำยอำจมีควำมเช่ียวชำญ ช ำนำญใน
กำรจ ำหน่ำยสำรเคมี และอปุกรณ์ในแตล่ะกลุม่อตุสำหกรรมแตกตำ่งกนั ส ำหรับบริษัทมีควำมเช่ียวชำญ ช ำนำญในกำร
จ ำหน่ำยสำรเคมี และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่อตุสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนั โรงแยกก๊ำซ และปิโตรเคมี โดยกำรแข่งขนั
ในกลุ่มผู้ประกอบกำรท่ีจ ำหน่ำยสำรเคมี และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มอตุสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนั โรงแยกก๊ำซ และ  
ปิโตรเคมีนัน้ ถือว่ำมีกำรแข่งขันไม่รุนแรงมำกนัก เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรต้องมี
ควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำง รวมทัง้ประสบกำรณ์ของทีมงำนขำย ท่ีต้องสำมำรถแนะน ำ เสนอแนะ รวมทัง้ให้
ค ำปรึกษำ และกำรบริกำรหลังกำรขำยท่ีดีแก่ลูกค้ำได้ ประกอบกับกำรเข้ำสู่ธุรกิจของคู่แข่งรำยใหม่อำจท ำได้ยำก 
เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรต้องอำศยัควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ำมำเป็นระยะเวลำนำน และใช้เงินลงทุนสงูเมื่อเทียบกบักำร
จ ำหน่ำยสำรเคมี และอปุกรณ์ให้แก่อตุสำหกรรมทัว่ไป  

กำรท่ีจะระบุส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสำหกรรมท ำได้ยำก เน่ืองจำกมีผู้ประกอบกำร
จ ำหน่ำยสำรเคมี และอปุกรณ์เพ่ือใช้ในโรงงำนอตุสำหกรรมต่ำงๆ มีจ ำนวนมำก โดยมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีภณัฑ์และ
อปุกรณ์ท่ีหลำกหลำยกนัไป ท ำให้ไมส่ำมำรถเปรียบเทียบผู้อื่นประกอบกำรที่ด ำเนินธุรกิจเหมือนกบับริษัทได้ แต่อย่ำงไร
ก็ดีบริษัทมีควำมพร้อมในกำรแข่งขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่น โดยบริษัทมีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญเฉพำะ
ด้ำน ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีภณัฑ์และอปุกรณ์ ส ำหรับอตุสำหกรรมพืน้ฐำนขนำดใหญ่ตำ่งๆ บริษัทจดัหน่ำยสินค้ำท่ีมี
คณุภำพ และมีมำตรฐำนระดบัชัน้น ำของโลก พร้อมกบัมีบริกำรหลงักำรขำยแก่ลกูค้ำ ประกอบกบับริษัทมีควำมสมัพนัธ์
ท่ีดีกบัลกูค้ำเร่ือยมำ ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำตลอดท่ีผ่ำนมำ 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมีประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
อตุสำหกรรมต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนินธุรกิจมำเป็น
เวลำกวำ่ 20 ปี บริษัทได้มีกำรพฒันำและเพ่ิมประเภทของสินค้ำท่ีจดัจ ำหน่ำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรท่ีเพ่ิมขึน้และ
หลำกหลำยของลกูค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยงัก่อให้เกิดควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ำมำโดยตลอด ดงันัน้บริษัทจึงได้
วำงกลยุทธ์ในกำรแข่งขันโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำในระยะยำว โดยกลยุทธ์กำรแ ข่งขันทำง
กำรตลำดของบริษัท เป็นดงันี ้
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1. จ ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีคุณภำพ โดยกำรจดัหำสินค้ำให้ตรงตำมท่ีลกูค้ำก ำหนดทัง้ด้ำนปริมำณและคุณภำพโดยเน้นกำร
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนจำกผู้ผลิตชัน้น ำท่ีมีช่ือเสียงของโลก และมีเอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์ 
(COA) จำกแหล่งผู้ ผลิตสินค้ำ รวมทัง้มีกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพสินค้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและ
ข้อก ำหนดของลกูค้ำด้วยทีมงำนของบริษัทและผู้ตรวจสอบคณุภำพจำกภำยนอก (Surveyor) เพ่ือให้ได้สินค้ำท่ีตรง
ตำมมำตรฐำนท่ีได้ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ท ำให้บริษัทสำมำรถรับประกนัในคณุภำพและมำตรฐำนของสินค้ำท่ีจดั
จ ำหน่ำยได้ 

2. สร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัลกูค้ำทัง้ในด้ำนคณุภำพของสินค้ำและกำรให้บริกำร โดยบริษัทมีกำรศกึษำแนวโน้มตลำด
ของผลิตภณัฑ์อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือค้นหำและคดัเลือกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำในแต่ละกลุ่ม
อตุสำหกรรม อีกทัง้มีกำรติดต่อ สร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดี และดแูลลกูค้ำอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือสำมำรถเสนอผลิตภณัฑ์ได้
ตรงกับควำมต้องกำรและก ำหนดเวลำของลูกค้ำ รวมทัง้มีกระบวนกำรดูแลลูกค้ำหลงักำรขำย เพ่ือจะได้ทรำบถึง
ปัญหำและด ำเนินกำรแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดซ ำ้ อนัจะสร้ำงควำม พงึพอใจอย่ำงยัง่ยืนให้แก่ลกูค้ำในระยะยำวได้ 

3. ให้ควำมส ำคญักบักำรสง่มอบสินค้ำได้ครบถ้วนและทนัตำมก ำหนดเวลำของลกูค้ำ รวมทัง้เน้นในเร่ืองควำมปลอดภยั
ในกำรจดัสง่สินค้ำ โดยบริษัทได้วำ่จ้ำงบริษัทผู้ช ำนำญกำรด้ำนกำรขนส่งท่ีได้มำตรฐำนเป็นผู้ด ำเนินกำรจดัส่งสินค้ำ
ให้แก่ลกูค้ำ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและยงัเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกปัญหำตำ่งๆท่ีอำจเกิดขึน้จำก
กำรขนสง่สินค้ำ เช่น ควำมเสียหำยจำกอบุตัิเหต ุรวมทัง้ลดต้นทนุในกำรจดัหำรถบรรทกุให้เพียงพอรองรับกบัปริมำณ
กำรขนสง่ และลดภำระในกำรดแูลและบริหำรบคุลำกรด้ำนกำรขนสง่ 

4. ก ำหนดรำคำขำยให้มีควำมเหมำะสม และยืดหยุ่นตำมภำวะรำคำตลำดของสินค้ำในแต่ละประเภท เน่ืองจำกสินค้ำ
เคมีภณัฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมำจำกกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัดิบ และกำรผลิต ปิโตรเคมีต่ำงๆ ซึง่กลไก
รำคำของผลิตภัณฑ์จะถูกก ำหนดและผันแปรไปตำมภำวะรำคำน ำ้มนัและปิโตรเคมี ดังนัน้กำรก ำหนดรำคำขำย
สินค้ำจะต้องมีควำมยืดหยุ่น เหมำะสม และสำมำรถแข่งขนัในตลำดได้  ขณะเดียวกนัก็ต้องรักษำอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ี
เพียงพอรองรับต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย บริหำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆได้  บริษัทได้มีกำรติดตำมรำคำสินค้ำท่ี
เก่ียวข้องในตลำดโลกอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือท่ีจะก ำหนดรำคำขำยได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับภำวะตลำดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นีก้ำรก ำหนดรำคำขำยหรืออตัรำก ำไรขัน้ต้นจะพิจำรณำจำกคณุสมบตัิและควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนัของสินค้ำในแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ 

5. เน้นกำรขำยตรงไปยงัลกูค้ำในกลุม่อตุสำหกรรมหลกัในปริมำณกำรขำยจ ำนวนมำกและต่อเน่ือง โดยทีมงำนกำรขำย
ของบริษัทท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ ซึ่งจะท ำหน้ำท่ีติดต่อและให้ข้อมูลรำยละเอียดเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ได้ตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำและดแูลหลงักำรขำยได้เป็นอย่ำงดี ซึง่จะช่วยสร้ำง
ควำมพึงพอใจ และเพ่ิมยอดขำยให้กับบริษัท รวมทัง้สร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้กบับริษัทถึงควำมเป็นผู้มีประสบกำรณ์
ควำมช ำนำญในธุรกิจเป็นอย่ำงดี 

 
แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

แนวโน้มกำรแข่งขนัของธุรกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมี และอปุกรณ์ ในอุตสำหกรรมพืน้ฐำนขนำดใหญ่ อำทิ 
อตุสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนั อตุสำหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ เป็นต้น ยงัไม่รุนแรงมำกนกั ซึง่สำรเคมีท่ีใช้
เป็นส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ต้องเป็นสินค้ำท่ีมีมำตรฐำนและคุณภำพดี ผู้ ประกอบกำรต้องมีควำมรู้ ควำม
ช ำนำญเฉพำะทำง ประกอบกับต้องมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้ำ และยังต้องใช้เงินลงทุนสูงมำกกว่ำเมื่อเทียบกับกำร
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จ ำหน่ำยสินค้ำเคมีในอตุสำหกรรมทัว่ไป โดยผู้ประกอบกำรมีแนวโน้มในกำรแข่งขนัเพ่ือสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมให้แก่สินค้ำท่ี
จ ำหน่ำยเพ่ิมขึน้ โดยเพ่ิมบริกำรให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำ ประกอบกบัสรรหำผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีสำมำรถช่วยเพ่ิมมลูค่ำ 
และลดต้นทนุให้กบัลกูค้ำ เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้เพ่ิมขึน้ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มผู้ประกอบกำรจะยังเผชิญอุปสรรคจำกปัญหำเชิงนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรขออนุญำตก่อสร้ำง
โรงงำนใหม ่ท่ีต้องมีกำรศกึษำผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมยั ซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำนำน ซึง่จะเป็น
ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่บริษัท และคูแ่ข่งท่ีเป็นผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมี และอปุกรณ์ ในกลุม่ธุรกิจโรงกลัน่
น ำ้มนั และอตุสำหกรรมพืน้ฐำนตำ่งๆ  
 
2.2  การลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

 2.2.1 โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) 
กำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู (CBG) เป็นหนึ่งในโครงกำรด้ำนธุรกิจพลงังำนทดแทน ท่ีช่วยสนบัสนุนกำรใช้

พลงังำนทดแทนตำมแนวนโยบำยหลกัของกระทรวงพลงังำน โดยโครงกำรตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอแม่แตง จังหวดัเชี ยงใหม่ บน
ท่ีดินเช่ำภำยในบริเวณฟำร์มสกุรของบริษัท มงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม จ ำกดั (ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท) เนือ้ท่ี 
11 ไร่ 1 งำน ผลิตก๊ำซ CBG จำกของเสียท่ีได้จำกฟำร์มสกุรดงักล่ำว เพ่ือน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์ทดแทนกำรใช้
ก๊ำซ NGV  

โครงกำรได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและสำมำรถผลิตก๊ำซ CBG ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่ำ NGV ส ำหรับยำนยนต์ตำม
ประกำศของกรมธุรกิจพลงังำน โดยออกแบบให้มีก ำลงักำรผลิตประมำณ 6 ตนัตอ่วนั หรือประมำณ 2,160 ตนัตอ่ปี  

บริษัทจ ำหน่ำยก๊ำซ CBG ท่ีบริษัทผลิตได้ทัง้หมดให้แก่ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยในสถำนี
บริกำรของ ปตท. ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงำนของบริษัท โดยบริษัทมีสญัญำในกำรผลิต CBG เพ่ือส่งมอบและ
จ ำหน่ำยให้กบั ปตท. เป็นระยะเวลำ 15 ปี   

นอกจำกนี ้โครงกำรยงัได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Board of Investment : 
BOI) เม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม 2553  โดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรเป็น
เวลำ 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร และหลงัจำกนัน้จะได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับ
ก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็นเวลำอีก 5 ปี นบัจำกวนัท่ีพ้นก ำหนดระยะเวลำยกเว้น
ภำษีเงินได้ดงักล่ำว ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ CBG  (โรงงำน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่) เร่ิมรับรู้รำยได้ตัง้แต่เดือน
สิงหำคม 2556   โครงกำรดงักล่ำวยงัได้รับกำรรับรองระบบกำรบริหำรงำนคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 จำก
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั เม่ือเดือนพฤษภำคม 2557 อีกด้วย 
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

CBG เป็นก๊ำซท่ีเกิดจำกกำรน ำก๊ำซชีวภำพมำปรับปรุงคุณภำพโดยกำรลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊ำซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และควำมชืน้ออกจนมีปริมำณก๊ำซมีเทน (CH4) เพ่ิมขึน้ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ำก๊ำซ
ธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ ท่ีเรียกว่ำ ก๊ำซเอ็นจีวี (Natural Gas for Vehicles : NGV) หรือก๊ำซซีเอ็นจี (Compressed 
Natural Gas : CNG) ท่ีมีระบบผลิตไบโอแก๊สแล้วอดัลงถงัท่ีแรงดนัสงู เพ่ือเป็นเชือ้เพลิงส ำหรับรถยนต์ ทดแทนกำรใช้
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ก๊ำซเอน็จีวีส ำหรับยำนยนต์ โดย CBG ท่ีบริษัทผลิตได้มีคณุสมบตัิเทียบเท่ำ NGV ส ำหรับยำนยนต์ตำมประกำศของกรม
ธุรกิจพลงังำน  

กำรผลิต CBG ของบริษัท เป็นหนึ่งในโครงกำรด้ำนธุรกิจพลงังำนทดแทน ท่ีช่วยสนบัสนุนกำรใช้พลงังำนทดแทน
ตำมแนวนโยบำยหลกัของกระทรวงพลงังำน สืบเน่ืองมำจำกปัญหำต้นทุนรำคำก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ ในพืน้ท่ี
ห่ำงไกลแนวท่อก๊ำซธรรมชำติท่ีมีรำคำสงู รวมถงึปัญหำกำรขำดแคลน NGV ในพืน้ท่ีภำคเหนือและภำคอีสำน เน่ืองจำก
ปัญหำควำมต้องกำรใช้ NGV ในพืน้ท่ีดงักลำ่วเพ่ิมสงูขึน้ ท ำให้กระทรวงพลงังำนต้องเร่งด ำเนินนโยบำยสร้ำงเสริมควำม
มั่นคงด้ำนพลังงำน โดยส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน และพลังงำนสะอำดท่ีใช้
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ รวมทัง้กำรศกึษำวิจยักำรน ำก๊ำซชีวภำพมำต่อยอดเพ่ือน ำไปผลิตเป็นก๊ำซไบโอมีแทนอดัส ำหรับ
ยำนยนต์ ทดแทน NGV ในภำคคมนำคมขนส่ง โดยบริษัทภำยใต้กำรสนบัสนุนของกรมพัฒนำพลงังำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลงังำน (พพ.) ร่วมกับศนูย์วิจัยพลงังำน มหำวิทยำลยัแม่โจ้ ได้จัดท ำโครงกำร “พฒันำก๊ำซชีวภำพจำกฟำร์ม
สกุรเพ่ือกำรคมนำคม” ขึน้เม่ือปี 2554 เพ่ือติดตัง้ระบบผลิตก๊ำซ CBG ท่ี อ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่ 
 
ที่ตัง้โครงการ 

 
สถำนท่ีตัง้โครงกำร อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่

โครงกำรผลิตก๊ำซ CBG ของบริษัทโครงกำรแรก ตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ห่ำงจำกชุมชนประมำณ 2 
กิโลเมตร บนท่ีดินเช่ำเนือ้ท่ี 10 ไร่ 5 งำน ในบริเวณฟำร์มสกุรของบริษัท มงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม จ ำกดั (ไม่ใช่บุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษัท) ซึง่ได้เร่ิมท ำสญัญำเช่ำเมื่อวนัท่ี 1 สิงหำคม 2554 อำยุสญัญำเช่ำ 18 ปี (1 สิงหำคม 2554 - 31 
กรกฎำคม 2572) โครงกำรได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในเดือนสิงหำคม 2556 โดยออกแบบให้มี
ก ำลงักำรผลิตประมำณ 6 ตนัตอ่วนั หรือประมำณ 2,160 ตนัต่อปี  ซึง่นอกจำกจะสร้ำงรำยได้และก ำไรสทุธิให้แก่บริษัท
แล้ว ยังเป็นโครงกำรท่ีช่วยเพ่ิมทำงเลือกให้กบัผู้ ใช้รถยนต์ อีกทัง้เป็นโครงกำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยเป็นกำร
ผลิตพลงังำนทำงเลือกเพ่ือทดแทนกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ เช่น น ำ้มนัเชือ้เพลิง และก๊ำซธรรมชำติ  และเป็นกำร
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น ำของเสียหรือมลูสกุรกลบัมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นกำรช่วยลดมลภำวะและของเสีย อนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชมุชนท่ีเกิดจำกฟำร์มสกุรอย่ำงครบวงจร 

โครงกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Board of Investment : BOI) เมื่อวนัท่ี 
16 มีนำคม 2553 ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรสง่เสริมกำรลงทนุ ได้แก่ กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไร
สทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรเป็นเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร และหลงัจำกนัน้จะได้รับ
ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็นเวลำอีก 5 ปี นบั
จำกวนัท่ีพ้นก ำหนดระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้ดงักล่ำว (รำยละเอียดของสิทธิประโยชน์ สรุปไว้ในส่วนท่ี 1 หัวข้อท่ี 4 
ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 4.2.3 สิทธิประโยชน์จำกกำรได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุ) 

 
ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ลกูค้ำโดยตรงของบริษัท คือ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (ปตท.) เพียงรำยเดียว ทัง้นีส้ืบเน่ืองมำจำกโครงกำรผลิต 
CBG ของบริษัท เป็นโครงกำรท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือของ ปตท. อนัเป็นผลมำจำกข้อจ ำกดัของ ปตท. ในกำรขยำยสถำนี
บริกำร NGV ท่ีต้องตัง้อยู่บริเวณแนวท่อก๊ำซธรรมชำติ และกำรขนส่ง NGV ไปยงัพืน้ท่ีห่ำงไกลมีต้นทุนค่อนข้ำงสงู โดย
เมื่อวันท่ี 14 พฤษภำคม 2553 บริษัท และ ปตท. ได้ลงนำมร่วมกันในบันทึกข้อตกลง “โครงกำรทดลองพัฒนำก๊ำซ
ชีวภำพท่ีได้จำกมลูสตัว์เพ่ือกำรคมนำคม จงัหวดัเชียงใหม่” เพ่ือผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู หรือ CBG ส ำหรับใช้
เป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์ทดแทนกำรใช้ก๊ำซ NGV  และได้ลงนำมในสญัญำซือ้ขำยก๊ำซชีวภำพอดั เมื่อวนัท่ี 5 เมษำยน 
2554  โดย ปตท.จะรับซือ้ก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงูจำกบริษัทในรำคำท่ีเหมำะสม เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยเป็นเชือ้เพลิงใน
รถยนต์ ในพืน้ท่ีห่ำงไกลแนวท่อสง่ก๊ำซธรรมชำติและสถำนีบริกำรหลกั NGV เป็นระยะเวลำ 15 ปี  
 
นโยบายก าหนดราคา 

กำรก ำหนดรำคำขำย CBG เป็นไปตำมสตูรรำคำท่ีก ำหนดร่วมกนั ในสญัญำซือ้ขำย CBG ระหวำ่งบริษัทและ ปตท. 
โดยอ้ำงอิงจำกปัจจยัหลกั ได้แก่ รำคำน ำ้มนัประเภทตำ่งๆ อตัรำเงินเฟ้อ และคำ่ไฟฟ้ำ เป็นต้น  

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทจ ำหน่ำย CBG ทัง้หมดท่ีผลิตได้จำกโรงงำน CBG ท่ีอ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่ให้แก่บริษัท ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) เพียงรำยเดียว โดยบริษัทมีสญัญำในกำรผลิต CBG เพ่ือสง่มอบและจ ำหน่ำยให้กบั ปตท. เป็นระยะเวลำ 15 ปี 
โดย ปตท. ได้รับซือ้ก๊ำซ CBG ท่ีบริษัทผลิตได้ทัง้หมดในรำคำตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยในสถำนีบริกำร
น ำ้มนัเชือ้เพลิงของ ปตท.ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัโรงงำนของบริษัท 

สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายก๊าซชีวภาพอัด  

วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 5 เมษำยน 2554 

คูส่ญัญำ 1. บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ 
“ผู้ขาย” 

2. บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) หรือ “ปตท.” 

ทรัพย์ท่ีขำย ก๊ำซชีวภำพอดั (Compress Bio-methane Gas หรือ CBG) ท่ีควำมดนั 250 บำร์  
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อำยสุญัญำ และ กำรตอ่อำยุ
สญัญำ 

15 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี ปตท. เร่ิมรับก๊ำซจำกผู้ขำยเพ่ือจดัสง่ให้แก่สถำนีบริกำร NGV 
ของ ปตท. ในเชิงพำณิชย์ และสำมำรถตอ่อำยไุด้ครัง้ละไมเ่กิน 5 ปี โดยคงเง่ือนไข
ตำมข้อตกลงในสญัญำนี ้ 

ปริมำณกำรซือ้ขำยก๊ำซ 3,000 กิโลกรัมตอ่วนั ในช่วง 2 ปีแรก และ 6,000 กิโลกรัมตอ่วนั ในช่วงปีท่ี 3-15 นบั
แตว่นัท่ี ปตท. เร่ิมรับซือ้ก๊ำซ โดย ปตท. จะจดัหำรถขนสง่ CNG/CBG ของ ปตท. มำ
รับก๊ำซจำกผู้ขำย 

ในกรณีท่ีส่งมอบให้ ปตท. ต ่ำกว่ำท่ีก ำหนด ผู้ขำยต้องชดเชยส่วนต่ำงค่ำขนส่งและ
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆทัง้หมด (ยกเว้นคำ่เนือ้ก๊ำซธรรมชำติ) จำกกำรท่ี ปตท. ต้องด ำเนินกำร
จดัหำก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) จำกท่ีอื่นมำทดแทนให้กบัสถำนีบริกำร NGV ในพืน้ท่ี
จงัหวดัเชียงใหม ่

ในกรณีท่ี ปตท. รับซือ้ CBG จำกผู้ขำยต ่ำกว่ำก ำหนด ปตท. จะต้องชดเชยในสว่น
ของ Fixed Cost ของผู้ขำย 

รำคำซือ้ขำยก๊ำซ เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การผลิต 
โครงกำรผลิต CBG ของบริษัท เป็นกำรน ำเทคโนโลยีกำรผลิตก๊ำซจำกประเทศเยอรมนี และเทคโนโลยีกำรปรับ

สภำพก๊ำซจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ มำใช้เพ่ือท ำให้ก๊ำซชีวภำพอดัควำมดันสูง สำมำรถน ำมำเป็นเชือ้เพลิงในกำร
คมนำคมขนสง่ได้  

ระบบกำรผลิต CBG ของบริษัทได้มีกำรตอ่เช่ือมท่อน ำก๊ำซชีวภำพมำจำกฟำร์มสกุรของ มงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม ซึง่
อยู่ในพืน้ท่ีติดกนั เพ่ือน ำมำผลิตเป็น CBG ซึง่ได้ออกแบบให้มีก ำลงักำรผลิตประมำณ 6 ตนัต่อวนั หรือประมำณ 2,160 
ตนัตอ่ปี  
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มลูสกุรท่ีได้จำกฟำร์มของมงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม จะถกูล ำเลียงผ่ำนท่อซึง่เป็นระบบปิดมำท่ีบ่อพกัหรือถงัปฏิกูล น ำ
น ำ้เสียจำกมลูสกุรมำหมกัร่วมกบัหญ้ำเลีย้งช้ำงเพ่ือท ำกำรย่อยสลำย โดยมีแบคทีเรียเป็นตวัเร่ง ซึง่จะได้ก๊ำซมีแทนและ
คำร์บอนไดออกไซด์ รวมเรียกว่ำ ก๊ำซชีวภำพ หลงัจำกนัน้ก็จะน ำก๊ำซชีวภำพท่ีผลิตได้มำปรับสภำพโดยผ่ำนหน่วยแยก
ก๊ำซเพ่ือก ำจัดก๊ำซท่ีไม่ต้องกำร เช่น ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ แล้วน ำมำผ่ำนระบบเพ่ิมควำมดันก๊ำซ (Gas 
Compressor) เพ่ือให้ได้ก๊ำซชีวภำพอัดควำมดนัสูง หรือ CBG แล้วน ำเข้ำเก็บในถังเก็บก๊ำซควำมดนัสูงก่อนจะส่ง
จ ำหน่ำยให้แก่ ปตท. โดยกำรสง่ผ่ำนหวัจ่ำยก๊ำซเข้ำสูร่ถขนสง่ก๊ำซของ ปตท.   

วัตถุดบิ   
วตัถุดิบหลกัในกำรผลิต CBG ของโครงกำร มำจำกมลูสกุรท่ีได้จำกฟำร์มสกุรของมงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม โดยท่ีตัง้

โครงกำรของบริษัทอยู่บนท่ีดินเช่ำภำยในบริเวณฟำร์มดงักลำ่ว ท ำให้สะดวกตอ่กระบวนกำรผลิตและกำรขนสง่วตัถดุิบ  
ปัจจุบันฟำร์มสกุรของมงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม มีก ำลงักำรผลิตสุกรได้ประมำณปีละ 40,000 ตวั โดยมีสุกรพ่อแม่

พนัธุ์ประมำณ 4,000 ตวั ซึ่งคำดว่ำจะมีปริมำณมูลสุกรเพียงพอท่ีจะเป็นวตัถุดิบในกระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพของ
บริษัท ทัง้นี ้ตำมข้อตกลงในกำรพฒันำโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงูท่ีบริษัทด ำเนินกำรร่วมกบัมงคล แอนด์ 
ซนัฟำร์มนัน้ มงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม จะส่งมลูสกุรทัง้หมดจำกฟำร์มของมงคล แอนด์ ซนัฟำร์มเพ่ือใช้เป็นวตัถุดิบในกำร
ผลิตก๊ำซชีวภำพให้แก่บริษัท  
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อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้มีกำรศกึษำวตัถดุิบทำงเลือกอื่นส ำหรับใช้ในโครงกำร ได้แก่ หญ้ำเนเปียร์ หรือเรียกอีกอย่ำง
วำ่ หญ้ำเลีย้งช้ำง ซึง่ได้มีกำรทดสอบแล้วว่ำ เป็นพืชพลงังำนท่ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นวตัถุดิบได้  โดยพืชพลงังำนดงักล่ำว
สำมำรถปลกูได้ทัว่ไป  

นอกจำกนี ้ในกรณีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอื่นใดท่ีท ำให้มงคล แอนด์ ซนัฟำร์มไมส่ำมำรถสง่มลูสกุรให้เพียงพอ
ตอ่กำรผลิตของบริษัท ก็สำมำรถใช้วตัถดุิบอื่นๆทดแทนได้ เช่น มลูไก่ ต้นข้ำวโพด และพืชพลงังำนตำ่งๆ เป็นต้น 

สาระส าคัญของข้อตกลงซือ้ขายมูลสุกร 

วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 25 กรกฎำคม 2554 

คูส่ญัญำ 1. บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ “ผู้ซือ้” 
2. บริษัท มงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม จ ำกดั หรือ “ผู้ขาย” 

ระยะเวลำมีผลใช้บงัคบัของ
ข้อตกลง 

15 ปี นับตัง้แต่กำรก่อสร้ำงโรงงำนแล้วเสร็จ และท ำกำรผลิตเชิงพำณิชย์ รวมทัง้
ได้รับใบอนญุำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  

ปริมำณมลูสกุรท่ีซือ้ขำย มลูสกุรทัง้หมดของฟำร์ม ตลอดอำยขุองข้อตกลงนี ้โดยผู้ขำยจะน ำมลูสกุรไปใช้
ประโยชน์ในกำรผลิต CBG ณ โรงงำนของผู้ซือ้เท่ำนัน้ 

รำคำซือ้ขำยมลูสกุร รำคำตอ่กิโลกรัม ตำมท่ีก ำหนดในข้อตกลงนี ้
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรผลิต CBG จำกโรงงำนท่ีอ ำเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ เป็นกำรน ำของเสียหรือมูลสุกรกลบัมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เป็นกำรช่วยลดมลภำวะและของเสีย อนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท่ีเกิดจำกฟำร์มสุกรอย่ำงครบ
วงจร  

นอกจำกนี ้กำรด ำเนินโครงกำรผลิต CBG ของบริษัท ไม่ต้องจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(EIA) เน่ืองจำกเป็นโครงกำรขนำดเลก็ เป็นโครงกำรอนรัุกษ์พลงังำน ไมท่ ำลำยสิ่งแวดล้อม และเป็นโครงกำรท่ีสง่ผลดีต่อ
ชมุชนและพืน้ท่ีใกล้เคียงเป็นอย่ำงย่ิง 

 
 2.2.2  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) 

บริษัทได้ลงทนุก่อสร้ำงโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) ท่ีจงัหวดัสโุขทยั 
โดยกระบวนกำรผลิตใช้ก๊ำซเหลือทิง้ ซึง่เป็นผลพลอยได้จำกกำรขดุเจำะน ำ้มนัของฐำนผลิตบรูพำ-เอ ของบริษัทสยำม โม
เอโกะ จ ำกดั (ไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท) ซึง่รับสมัปทำนปิโตรเลียมจำกกระทรวงพลงังำน ในแหล่งบูรพำ 
อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั เพ่ือมำแปรสภำพให้เป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมต่ำงๆ ท่ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงได้ 
ซึง่ประกอบด้วย 1) ก๊ำซธรรมชำติอดั (Compressed Natural Gas : CNG) 2) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงต้ม 
(Liquefied Petroleum Gas : LPG) และ 3) ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline : NGL) โดยจะมีก ำลงัผลิตรวม
ประมำณ 19,681 ตนัต่อปี ประกอบด้วย CNG 12,036 ตนัต่อปี LPG 6,300 ตนัต่อปี และ NGL 1,345 ตนัต่อปี ใช้เงิน
ลงทุนประมำณ 620 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้ทดสอบเดินเคร่ืองผลิตตัง้แต่เดือนมกรำคม 2557 และเร่ิมจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ LPG และ NGL ตัง้แตเ่ดือนพฤษภำคม 2557 และจ ำหน่ำย CNG ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกำยน 2557 เป็นต้นมำ 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 ใช้กระบวนกำรผลิตโดยใช้ก๊ำซเหลือทิง้ซึง่เป็นผลพลอยได้จำกกำรขุดเจำะน ำ้มันของฐำนผลิตบูรพำ-เอ ของบริษัท 
สยำมโมเอโกะ จ ำกดั ซึง่ได้รับสมัปทำนปิโตรเลียมจำกกระทรวงพลงังำน ในแหลง่บรูพำ อ ำเภอกงไกรลำศ จ.สโุขทยั เพ่ือ
มำแปรสภำพให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่ำงๆ ท่ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงได้ ประกอบด้วย 1) ก๊ำซธรรมชำติอดั 
(Compressed Natural Gas : CNG) 2) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหงุต้ม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) และ 3)
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline : NGL) สำมำรถรับรู้รำยได้ตัง้แต่ไตรมำสสอง ปี 2557  กำรผลิตผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมจำกโรงงำนท่ีอ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั เป็นกำรผลิตโดยใช้ก๊ำซเหลือทิง้ท่ีได้จำกกำรขุดเจำะน ำ้มนัของ
ฐำนผลิตบูรพำ-เอ ของบริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกัด กลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นกำรช่วยลดมลภำวะและลดกำร
ท ำลำยสภำพแวดล้อม ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนและสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีใกล้เคียง 

ที่ตัง้โครงการ   

 
สถำนท่ีตัง้โครงกำร อ.กงไกรลำศ จ.สโุขทยั 

นโยบายก าหนดราคา 
กำรก ำหนดรำคำขำยเป็นไปตำมสตูรรำคำท่ีก ำหนดร่วมกนัในสญัญำซือ้ขำย ระหว่ำงบริษัทและผู้ซือ้ ได้แก่ บริษัท 

ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 แห่ง พระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 เป็นต้น โดยอ้ำงอิง
จำกปัจจยัหลกั ได้แก่ รำคำน ำ้มนัประเภทตำ่งๆ อตัรำเงินเฟ้อ และคำ่ไฟฟ้ำ เป็นต้น  

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทจ ำหน่ำยก๊ำซ CNG ทัง้หมดท่ีผลิตได้จำกโรงงำน PPP ท่ีอ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั ให้แก่บริษัท ปตท. 

จ ำกดั (มหำชน) เพียงรำยเดียว โดยบริษัทมีสญัญำในกำรผลิตก๊ำซ CNG เพ่ือส่งมอบและจ ำหน่ำยให้กบั ปตท. ในรำคำ
ตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ   ส ำหรับ LPG ท่ีผลิตได้นัน้ จ ำหน่ำยให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7  ขณะท่ี NGL จะจ ำหน่ำย
ให้กบัผู้ประกอบกำรธุรกิจสำรท ำละลำยภำยในประเทศ 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การผลิต 
โครงกำร PPP ของบริษัทใช้เทคโนโลยีกำรผลิตแบบ Refrigerant Process หรือ Dew Point Control Unit (DPCU) 

เป็นหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวเพ่ือควบคุมคุณภำพของก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีโรงแยกก๊ำซธรรมชำติใช้กัน
โดยทัว่ไป และมีควำมเหมำะสมกบัขนำดของแหลง่ก๊ำซที่มีขนำดเลก็ โดยมีหลกักำรส ำคญัของกระบวนกำรผลิตก๊ำซ คือ 
กำรเพ่ิมควำมดนัผ่ำนกำรก ำจัดควำมชืน้และลดอุณหภูมิของก๊ำซธรรมชำติให้ต ่ำลง เพ่ือให้ก๊ำซบำงส่วนกลั่นตวัเป็น
ของเหลว จำกนัน้ก๊ำซที่มีคณุสมบตัิเป็นของเหลวจะถกูน ำไปแยกล ำดบัสว่นท่ีหอกลัน่เพ่ือให้ได้เป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 
คือ CNG, LPG และ NGL  ส ำหรับก๊ำซสว่นท่ีเหลือจะถกูผสมด้วยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และน ำไปเพ่ิมควำมดนัอีกครัง้
หนึง่ เพ่ือผลิตเป็น CNG ตอ่ไป 
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วัตถุดบิ 
บริษัทด ำเนินกำรจดัซือ้วตัถดุิบเพ่ือใช้ในโครงกำร PPP ดงันี ้
1. ก๊ำซจำกกำรผลิตปิโตรเลียม (Associated Gas) เป็นวตัถุดิบหลกัในกระบวนกำรผลิตของโครงกำร ซึง่เป็นผล

พลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัดิบของฐำนผลิตบูรพำ-เอ โดยบริษัทท ำสญัญำซือ้ Associated Gas จำกบริษัท 
สยำมโมเอโกะ จ ำกดั (SML) และ GS Caltex Corporation  

สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขาย Associated Gas 

วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 25 เมษำยน 2555 

คูส่ญัญำ 1. บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ “ผู้ซือ้” 
2. บริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกดั (SML) และ GS Caltex Corporation (GS Caltex):

ซึง่มีสดัสว่นในกำรลงทนุในสมัปทำนร้อยละ 70 และ 30 ตำมล ำดบั หรือ “ผู้ขาย” 

ระยะเวลำมีผลใช้บงัคบัของ
ข้อตกลง 

36 เดือน นบัจำกวนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้ของสญัญำ สญัญำจะถกูตอ่โดยอตัโนมตัิเป็น
ระยะเวลำตอ่เน่ือง 12 เดือนในแตล่ะครัง้ เว้นแตคู่ส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ได้มีกำร
แจ้งเจตจ ำนงในกำรไมต่อ่สญัญำลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 3 เดือน 

สินค้ำท่ีจะซือ้ขำย ก๊ำซที่ได้จำกกระบวรกำรผลิตน ำ้มนัดิบจำกพืน้ท่ีฐำนผลิตบรูพำ-เอ ท่ีตัง้อยู่ใน
สมัปทำนปิโตรเลียม Block L10/43, L11/43 

รำคำซือ้ขำย เป็นไปตำมท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งผู้ซือ้และผู้ขำย 

2. ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ใช้เป็นส่วนผสมใน Associated Gas ก่อนท่ีจะเข้ำสู่หน่วยเพ่ิมควำมดนัก๊ำซ
ธรรมชำติอัด เพ่ือควบคุมค่ำควำมร้อนและท ำให้ก๊ำซมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนด โดยจะเก็บก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ในถงัเก็บส ำรองภำยในพืน้ท่ีโครงกำร ซึง่บริษัทท ำกำรซือ้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกผู้จ ำหน่ำยใน
ประเทศ 

3. โพรเพน (Propane 99.9%) เป็นสำรเคมีท่ีใช้ในโครงกำร โดยจะเติมครัง้เดียวเม่ือเร่ิมต้นกำรผลิตในโครงกำร เพ่ือ
ใช้เป็นสำรท ำควำมเย็นเพ่ือลดอณุหภมูิในสว่นตำ่งๆ ของอปุกรณ์กำรผลิตในหน่วยลดอณุหภูมิของโครงกำร ซึง่บริษัทท ำ
กำรซือ้โพรเพนจำกผู้จ ำหน่ำยในประเทศ 

4. น ำ้มนั (Hitemp 500) เป็นสำรเคมีท่ีใช้ในโครงกำร โดยจะเติมครัง้เดียวเมื่อเร่ิมต้นกำรผลิตในโครงกำร เพ่ือเป็น
สำรตวักลำงน ำควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้ก๊ำซเพ่ือน ำควำมร้อนไปใช้ในหน่วยแยกผลิตภณัฑ์ของโครงกำร ซึง่บริษัทท ำ
กำรซือ้น ำ้มนั (Hitemp 500) จำกผู้จ ำหน่ำยในประเทศ 

5. โมเลกุลำซีพ (Molecular Sieve) เป็นสำรดดูซบัควำมชืน้ท่ีใช้ในโครงกำร ซึง่เป็นสำรท่ีบริษัทมีจ ำหน่ำยในธุรกิจ
อยู่แล้ว โดยจะเติมครัง้เดียวเม่ือเร่ิมต้นกำรผลิตในโครงกำรเพ่ือใช้ในหน่วยก ำจดัควำมชืน้ของโครงกำร 
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจำกโรงงำนท่ีอ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั เป็นกำรผลิตโดยใช้ก๊ำซเหลือทิง้ท่ีได้
จำกกำรขุดเจำะน ำ้มนัของฐำนผลิตบูรพำ-เอ ของบริษัท สยำมโมเกโกะ จ ำกดักลบัมำใช้ให้เกิดประโยชน์  เป็นกำรช่วย
ลดมลภำวะและของเสีย และป้องกนักำรเผำท ำลำย Associated Gas ทิง้ไปและกำรปลอ่ยสว่นท่ีเหลือออกสูบ่รรยำกำศ 
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ท ำให้เกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมตอ่ชมุชนใกล้เคียงจำกเปลวไฟ และสำรประกอบโลหะหนกัของผู้ผลิตน ำ้มนัดิบ 
นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้ มีส่วนได้เสียของโครงกำร เพ่ือ

ประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงสงัคม และจดัท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ือเสนอ
ตอ่ส ำนกังำนนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อม ซึง่ได้รับควำมเห็นชอบเมื่อวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2556 

2.2.3  การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
UAC Energy บริษัทย่อย ได้มีกำรลงทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ 

(Solar PV Rooftop) ของกำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำนวน 4 โครงกำร ซึง่เร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์
แล้วจ ำนวน 2 โครงกำร ท่ีจงัหวดันนทบุรี มีก ำลงักำรผลิตรวม 300 กิโลวตัต์ (kWp) เร่ิมรับรู้รำยได้ตัง้แต่ไตรมำสที่ 3 ของปี 
2557 เป็นต้นมำ ส ำหรับอีก 2 โครงกำร ท่ีจงัหวดัสมทุรปรำกำรและจงัหวดัสรุำษฎร์ธำนีนัน้อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง มีก ำลังกำร
ผลิตรวม 1.7 เมกะวตัต์ (MWp) ซึง่คำดวำ่จะเร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ได้ภำยในไตรมำส 2 ของปี 2558  

 
ที่ตัง้โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำนท่ีตัง้โครงกำร บนหลงัคำโรงงำนของบริษัท บำงกอก เดคคอน จ ำกดั (มหำชน) จงัหวดันนทบรีุ 
 
นโยบายก าหนดราคา 

กำรก ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีกำรไฟฟ้ำนครหลวงหรือกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็นผู้ก ำหนด โดยจะเป็น
อตัรำคงท่ี (Feed in Tariff: FIT) ตลอดระยะเวลำของสญัญำ 25 ปี  

 
2.2.4  การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) 
บริษัทได้มีกำรลงทนุในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลงังำน (หญ้ำเนเปียร์) จ ำนวน 1 

โครงกำร ท่ีอ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ก ำลงักำรผลิต 1 เมกะวตัต์ (MWp) ซึง่คำดว่ำจะแล้วเสร็จและเร่ิมทดสอบ
ระบบภำยในไตรมำส 2 ปี 2558  ส ำหรับอีก 2 โครงกำรซึง่ลงทุนโดย UAC TPT ท่ีอ ำเภอภูผำม่ำน จงัหวดัขอนแก่นนัน้ 
อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง โดยมีก ำลงักำรผลิตโครงกำรละ 1.5 เมกะวตัต์ (MWp) ซึง่คำดว่ำจะแล้วเสร็จและเร่ิมทดสอบระบบ
ภำยในไตรมำส 3 ปี 2558  รวมก ำลงักำรผลิตทัง้สิน้ 4.5 เมกะวตัต์ (MWp)  โดยทัง้ 3 โครงกำรจะขำยไฟฟ้ำให้กบักำร
ไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค โดยจะเป็นอตัรำคงท่ี (Feed in Tariff: FIT) ตำมรำคำท่ีภำครัฐก ำหนด 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันส าหรับการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมี และอปุกรณ์ท่ีใช้ในโรงงำนอตุสำหกรรมตำ่งๆ สินค้ำสว่นใหญ่ของ

บริษัทจะเป็นกำรจ ำหน่ำยให้แก่ลกูค้ำในกลุม่อตุสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนั อตุสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ และ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้น  นอกจำกนี ้ในปัจจุบันบริษัทมีกำรลงทุนในโครงกำรด้ำนพลังงำนทดแทนและพลงังำน
ทำงเลือกท่ีเก่ียวกบักำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู CBG เพ่ือใช้ในเป็นเชือ้เพลิงส ำหรับรถยนต์ทดแทนกำรใช้ NGV 
และโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เพ่ือผลิตก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊ำซโซลีน
ธรรมชำติ (NGL) รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บน
หลังคำ และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ (หญ้ำเนเปียร์)   ดงันัน้ กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมีควำมสัมพันธ์
โดยตรงกบักำรเติบโตของอตุสำหกรรมดงักลำ่ว  รวมถงึผลกระทบจำกสถำนกำรณ์พลงังำนของประเทศอีกด้วย  

ส ำหรับสถำนกำรณ์พลงังำนของประเทศไทยในปี  2557 (เบือ้งต้น) สรุปได้ ดงันี ้ 

(ท่ีมำ: กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

การผลิตพลังงาน 
 ในปี 2557 มีกำรผลิตพลงังำนปริมำณ 78,741 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 
12.9  โดยมีกำรผลิตพลงังำนเชิงพำณิชย์ในสดัส่วนร้อยละ 67.7 ของกำรผลิตพลงังำนทัง้หมด พลงังำนหมุนเวียนและ
พลงังำนอื่นๆ พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม ร้อยละ 15.6 และ 16.7 ตำมล ำดบั  

 
กำรผลิตพลงังำน 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2556 2557P 

กำรผลิตพลงังำน (รวม) 74,467 69,754 78,741 (6.3) 12.9 

 พลงังำนเชิงพำณิชย์ 53,435 53,395 53,341 (0.1) (0.1) 

- น ำ้มนัดิบ 7,444 7,363 6,906 (1.1) (6.2) 

- ลิกไนต์ 4,754 4,635 4,622 (2.5) (0.3) 
- ก๊ำซธรรมชำต ิ 36,006 36,398 37,035 1.1 1.8 

- คอนเดนเสท 4,500 4,509 4,324 0.2 (4.1) 
- ไฟฟ้ำพลงัน ำ้ และอื่นๆ * 731 490 454 (33.0) (7.3) 

 พลงังำนหมนุเวียนและพลงังำนอื่นๆ ** 9,281 7,907 12,281 (14.8) 55.3 

 พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม 11,751 8,452 13,119 (28.1) 55.2 
           P ตวัเลขเบือ้งต้น 
 * อ่ืนๆ ประกอบด้วย พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ พลงังำนแสงอำทิตย์ และพลงังำนลม 
           ** พลงังำนหมนุเวียนและพลงังำนอ่ืนๆ ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กำกอ้อย วสัดเุหลือใช้ทำงกำรเกษตร ขยะ ก๊ำซชีวภำพ เชือ้เพลิงชีวภำพ 

แบลค็ลิเคอ และก๊ำซเหลือใช้จำกขบวนกำรผลติ 

 
การผลิตน า้มันส าเร็จรูป 
 ปัจจบุนัประเทศไทยมีโรงกลัน่น ำ้มนัรวม 8 โรง มีก ำลงักำรกลัน่รวมทัง้สิน้ 1,094,500 บำร์เรลต่อวนั  นอกจำกนี ้
ยงัมีโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 6 โรง มีขนำดรวม 2,660 ล้ำนลกูบำศก์ฟุตต่อวนั และโรงแยกก๊ำซพลงัเพชร ซึ่งท ำกำรผลิต

น ำ้มนัดีเซล 
45.7% 

ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว 
11.8% 

น ำ้มนัเบนซิน 
16.2% 

น ำ้มนั
เคร่ืองบิน 

12.6% 

น ำ้มนัเตำ 
11.7% 

น ำ้มนัก๊ำด 
2.0% 
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ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นหลกัอีก 1 โรง มีขนำด 120 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวนั  โดยพบว่ำในปี 2557 มีกำรผลิตน ำ้มัน
ส ำเร็จรูปซึง่ประกอบด้วย น ำ้มนัดีเซล ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว น ำ้มนัเบนซิน น ำ้มนัเคร่ืองบิน น ำ้มนัเตำ และน ำ้มนัก๊ำด เป็น
สดัส่วนร้อยละ 45.7 16.2 12.6 11.8 11.7 และ 2.0 ตำมล ำดบั ทัง้นีไ้ม่รวมน ำ้มนักึ่งส ำเร็จรูปปริมำณ 16,782 พนัตนั
เทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ 
 
การใช้พลังงาน 
 กำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำยของประเทศไทยในช่วงปี 2557 มีปริมำณ 75,804 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.8 และคิดเป็นมูลค่ำกำรใช้พลังงำนรวมกว่ำ 1,748 พันล้ำนบำท โดยมีกำรใช้
พลังงำนเชิงพำณิชย์ในสัดส่วนร้อยละ 81.4 ของกำรใช้พลังงำนขัน้สุดท้ำยทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือเป็นกำรใช้พลังงำน
หมนุเวียนร้อยละ 8.5 และพลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิมร้อยละ 10.1 ตำมล ำดบั 

กำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำย 
จ ำแนกตำมชนิดพลงังำน 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2556 2557 P 

กำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำย (รวม) 73,316 75,214 75,804 2.6 0.8 

 พลงังำนเชิงพำณิชย์ 60,340 61,224 61,661 1.5 (0.7) 

- น ำ้มนัส ำเร็จรูป 34,881 35,948 36,555 3.1 1.7 

- ไฟฟ้ำ 13,783 14,153 14,371 2.7 1.5 
- ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ 6,582 5,784 5,229 (12.1) (9.6) 

- ก๊ำซธรรมชำติ 5,094 5,339 5,506 4.8 3.1 

 พลงังำนหมนุเวียน* 5,635 5,914 6,457 5.0 9.2 

 พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม** 7,341 8,076 7,686 10.0 (4.8) 
            P ตวัเลขเบือ้งต้น 
 * พลงังำนหมนุเวียน ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กำกอ้อย วสัดเุหลือใช้ทำงกำรเกษตร ขยะ ก๊ำซชีวภำพ 
           ** พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม ประกอบด้วย ฟืน ถ่ำน แกลบ วสัดเุหลือใช้ทำงกำนเกษตร ที่ใช้ในบ้ำนอยูอ่ำศยั และอตุสำหกรรมครัวเรือน 
 

          ทัง้นี ้กำรใช้พลงังำนเชิงพำณิชย์ มีปริมำณ 61,661 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงจำกช่วงปีก่อน ร้อยละ 0.7 
ประกอบด้วย น ำ้มันส ำเร็จรูป มีกำรใช้ 36,555 พันตันเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.7 ไฟฟ้ำมีกำรใช้ 14,371 
พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.5 และก๊ำซธรรมชำติ มีกำรใช้ 5,506 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงร้อยละ 
9.6 ส ำหรับพลงังำนหมุนเวียน (ฟืนแกลบ กำกอ้อย วสัดเุหลือใช้ทำงกำรเกษตร ขยะ และก๊ำซชีวภำพ) มีกำรใช้ 6,457 
พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ และพลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม (ฟืน แกลบ วสัดเุหลือใช้ทำงกำรเกษตร) มีกำรใช้ 7,686 พนัตนั
เทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงร้อยละ 4.8  
 อย่ำงไรก็ตำมน ำ้มนัส ำเร็จรูปยงัคงมีกำรใช้ในสดัสว่นท่ีสงูกวำ่พลงังำนชนิดอ่ืน โดยมีกำรใช้ร้อยละ 48.2 ของกำร
ใช้พลังงำนขัน้สุดท้ำยทัง้หมด และมีกำรใช้ไฟฟ้ำ ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ ก๊ำซธรรมชำติ พลังงำนหมุนเวียนและพลังงำน
หมนุเวียนดัง้เดิม ร้อยละ 19.0 6.9 7.3 8.5 และ 10.1 ตำมล ำดบั 
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 ส่วนกำรใช้พลังงำนขัน้สุดท้ำยจ ำแนกตำมสำขำเศรษฐกิจ พบว่ำ มีกำรใช้พลังงำนเพ่ิมขึน้เกือบทุกสำขำ
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรใช้พลงังำนในสำขำเกษตรกรรม 3,953 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.6 สำขำ
อตุสำหกรรม27,890 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.8 สำขำบ้ำนอยู่อำศยั 11,180 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ 
ลดลงร้อยละ 2.4  สำขำธุรกิจกำรค้ำ 5ม618 พันตนัเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.1 และสำขำขนส่ง 27,163 
พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.1 ทัง้นี ้สำขำเกษตรกรรมมีกำรใช้พลงังำนในสดัส่วนร้อยละ 5.2 ของกำรใช้
พลงังำนขัน้สดุท้ำยทัง้หมด และมีกำรใช้ในสำขำอตุสำหกรรม บ้ำนอยู่อำศยั ธุรกิจกำรค้ำ และขนส่ง ร้อยละ 36.8 14.8 
7.4 และ 35.8 ตำมล ำดบั 

กำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำย 
จ ำแนกตำมสำขำเศรษฐกิจ 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2556 2557 P 

1. สำขำเกษตรกรรม 3,790 3,890 3,953 2.6 1.6 
2. สำขำอตุสำหกรรม * 26,910 27,386 27,890 1.8 1.8 

3. สำขำบ้ำนอยู่อำศยั 10,305 11,450 11,180 11.1 (2.4) 
4. สำขำธุรกิจกำรค้ำ 6,081 5,612 5,618 (7.7) 0.1 

5. สำขำขนสง่ 26,230 26,876 27,163 2.5 1.1 
รวม 73,316 75,214 75,804 2.6 0.8 

 * สำขำอตุสำหกรรมประกอบด้วย อตุสำหกรรมกำรผลติ 27,609 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดิบ เหมืองแร่ 144 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดิบ และ 

ก่อสร้ำง 1 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ 
  
 กำรใช้เชือ้เพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำในปี 2557 พบว่ำ มีกำรใช้เชือ้เพลิงจำกก๊ำซธรรมชำติร้อยละ 65.7 ของกำรใช้
เชือ้เพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำทัง้หมด ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ ร้อยละ 22.9 น ำ้มนัเตำและน ำ้มนัดีเซล ร้อยละ 1.0 ส่วนท่ีเหลือเป็น
พลงังำนหมนุเวียนและพลงังำนอื่นๆ(แกลบ กำกอ้อย วสัดเุหลือใช้ทำงกำรเกษตร ขยะ ก๊ำซชีวภำพ แบล็คลิเคอ และก๊ำซ
เหลือใช้จำกขบวนกำรผลิต คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 10.4 
 

 
 

ก๊ำซธรรมชำติ 
65.7% 

ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ 
22.9% 

น ำ้มนัเตำและ
น ำ้มนัดีเซล 
1.0% 

พลงังำนหมนุเวียน
และพลงังำนอื่นๆ 

10.4% 
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การน าเข้าพลังงาน 
 ในปี 2557 มีกำรน ำเข้ำพลงังำนปริมำณ 69,850 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อย
ละ 2.5 โดยมีกำรน ำเข้ำพลงังำนเชิงพำณิชย์ในสดัสว่นร้อยละ 99.8 ของกำรผลิตพลงังำนทัง้หมด พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม 
ร้อยละ 0.2   
 กำรน ำเข้ำพลงังำนเชิงพำณิชย์ มีปริมำณ 69,746 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงร้อยละ 2.5 จำกช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนประกอบด้วย คอนเดนเสท มีกำรน ำเข้ำ 1,216 พันตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.8 ถ่ำนหินมีกำร
น ำเข้ำ 13,188 พันตันเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 21.5 ส่วนน ำ้มันดิบมีกำรน ำเข้ำ 40,171 พันตันเทียบเท่ำ
น ำ้มันดิบ ลดลงร้อยละ 7.3 น ำ้มันส ำเร็จรูป มีกำรน ำเข้ำ 4,334 พันตันเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ ลดลงร้อยละ 5.3 ก๊ำซ
ธรรมชำติ มีกำรน ำเข้ำ 9,792 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงร้อยละ 6.4 และไฟฟ้ำ มีกำรน ำเข้ำ 1,045 พนัตนัเทียบเท่ำ
น ำ้มนัดิบ ลดลงร้อยละ 8.8 ส ำหรับพลงังำนหมนุเวียน (ฟืน) ไม่มีกำรน ำเข้ำ และพลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม (ถ่ำน) มีกำร
น ำเข้ำ 104 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 25.3 

 
กำรน ำเข้ำพลงังำน 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2556 2557P 

กำรน ำเข้ำพลงังำน (รวม) 73,183 71,649 69,850 (2.1) (2.5) 

 พลงังำนเชิงพำณิชย์ 73,088 71,566 69,746 (2.1) (2.5) 

- น ำ้มนัดิบ 43,048 43,321 40,171 0.6 (7.3) 

- คอนเดนเสท 1,466 1,206 1,216 (17.7) 0.8 
- ถ่ำนหิน 11,642 10,852 13,188 (6.8) 21.5 

- น ำ้มนัส ำเร็จรูป 6,101 4,575 4,334 (25.0) (5.3) 

- ก๊ำซธรรมชำติ 9,951 10,466 9,792 5.2 (6.4) 
- ไฟฟ้ำ 880 1,146 1,045 30.2 (8.8) 

 พลงังำนหมนุเวียน * 0 0 0 - - 

 พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม  95 83 104 (12.6) 25.3 
 * ประกอบด้วย ฟืน 

 
การส่งออกพลังงาน 
 ในปี 2557 มีกำรส่งออกพลงังำนปริมำณ 14,409 พันตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้จำกปี 2556 ร้อยละ 19.4 
โดยมีกำรส่งออกพลงังำนเชิงพำณิชย์ในสดัส่วนร้อยละ 99.8 ของกำรส่งออกพลงังำนทัง้หมด และพลงังำนหมุนเวียน
ดัง้เดิม ร้อยละ 0.2  

 
กำรสง่ออกพลงังำน 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2556 2557 P 
กำรสง่ออกพลงังำน (รวม) 12,853 12,066 14,409 (6.1) 19.4 
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กำรสง่ออกพลงังำน 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2556 2557 P 

 พลงังำนเชิงพำณิชย์ 12,609 11,998 14,381 (4.8) 19.9 

- น ำ้มนัส ำเร็จรูป 10,077 10,270 13,588 1.9 32.3 
- น ำ้มนัดิบ 2,132 1,359 334 (36.3) (75.4) 

- ไฟฟ้ำ 163 112 136 (31.3) 21.4 
- ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ 229 250 305 9.2 22.0 

- ถ่ำนหิน 8 7 18 (12.5) 157.1 

 พลงังำนทดแทน * 226 48 3 (78.8) (93.8) 

 พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม 18 20 25 11.1 25.0 

    * ประกอบด้วย  เอทำนอล  
  

กำรส่งออกพลงังำนเชิงพำณิชย์ มีปริมำณ 14,381 พันตนัเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 19.9 จำกช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ประกอบด้วย น ำ้มนัส ำเร็จรูป มีกำรส่งออก 13,588 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 32.3 
ไฟฟ้ำมีกำรส่งออก 136 พันตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 21.4 ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ มีกำรส่งออก 305 พันตนั
เทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.0 และถ่ำนหิน มีกำรส่งออก 18 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้กว่ำ 2 เท่ำ ส่วน
น ำ้มนัดิบ มีกำรส่งออก 334 พันตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงร้อยละ 75.4 ส ำหรับพลงังำนทดแทน(เอทำนอล) มีกำร
ส่งออก 3 พันตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงร้อยละ 93.8 และพลงังำนหมุนเวียนดัง้เดิม(ถ่ำน) มีกำรส่งออก 25 พันตนั
เทียบเท่ำน ำมนัดิบ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 25.0 
 
สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทน 

ในช่วงปี 2557 ประเทศไทยมีกำรใช้พลงังำนทดแทน 9,025 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพ่ิมขึน้จำกช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ร้อยละ 9.7 โดยมีกำรใช้ในรูปของ ไฟฟ้ำ ควำมร้อน และเชือ้เพลิงชีวภำพ  (ประกอบด้วย เอทำนอล และไบโอ-
ดีเซล) ในสดัสว่นร้อยละ 11.9 ของกำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำยทัง้หมด 
 กำรใช้ไฟฟ้ำ และควำมร้อนท่ีผลิตได้จำกพลังงำนทดแทน (ประกอบด้วย พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม 
พลงังำนน ำ้ ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ และขยะ) มีปริมำณ 1,467 พันตนัเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ และ 5,775 พันตนัเทียบเท่ำ
น ำ้มนัดิบ ตำมล ำดบั ส่วนเชือ้เพลิงชีวภำพ มีปริมำณกำรใช้ ประกอบด้วย เอทำนอล 874 พันตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ 
และไบโอดีเซล 909 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ 

 
กำรใช้พลงังำนทดแทน 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2557P 
1. ไฟฟ้ำ  1,301 1,324 1,467 10.8 

2. ควำมร้อน 5,201 5,290 5,775 9.2 
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กำรใช้พลงังำนทดแทน 

ปริมำณ 
(พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ) 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 2556 2557P 2557P 

3. เชือ้เพลิงชีวภำพ      
- เอทำนอล 364 707 874 23.6 
- ไบโอดีเซล 755 905 909 0.4 

รวม 7,621 8,226 9,025 9.7 
 

ส ำหรับธุรกิจด้ำนกำรลงทุนในโครงกำรพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือกนัน้ แม้ว่ำภำครัฐจะมีนโยบำยให้
กำรสนบัสนนุโครงกำรด้ำนพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือกในระยะยำว 10 ปี (2012 – 2021) ประกอบกบัขนำด
กำรลงทุนของแต่ละโครงกำรมีมลูค่ำไม่สูงมำกนัก   ผู้ประกอบกำรจะต้องมีควำมรู้ เช่ียวชำญ และควำมช ำนำญด้ำน
พลงังำน รวมถึงเทคโนโลยีท่ีจะใช้ในกำรผลิตและจ ำหน่ำย  ซึง่บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัด้ำนพลงังำนมำเป็น
เวลำกวำ่ 20 ปี ทัง้ด้ำนกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ สำรเคมี และมีควำมเช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง  จึงเป็นโอกำสท่ีดี
ส ำหรับบริษัทในกำรมุ่งเน้นกำรลงทุนในโครงกำรดังกล่ำว  แม้หำกมีผู้ ประกอบกำรรำยอื่นท่ีให้ควำมสนใจเข้ำร่วม
โครงกำรนี ้อำจถือเป็นประโยชน์และโอกำสท่ีดีส ำหรับบริษัท เน่ืองจำกบริษัทเป็นผู้ น ำเข้ำอุปกรณ์ สำรเคมี รวมถึง
เทคโนโลยีท่ีจะต้องใช้ในโครงกำรเหลำ่นี ้
 
2.3 การด าเนินธุรกจิของบริษัทร่วม 

2.3.1  บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด (BBF) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บำงจำกไบโอฟูเอล เป็นผู้ผลิต จ ำหน่ำย และจัดจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงเหลวท่ีได้

จำกกำรน ำน ำ้มันปำล์มดิบ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกน ำ้มันปำล์ม เช่น ไขน ำ้มันปำล์ม (Palm Stearine) มำผ่ำน
กระบวนกำรทำงเคมีท่ีเรียกว่ำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน (Transesterification Process) โดยให้น ำ้มนัปำล์มดิบหรือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จำกน ำ้มนัปำล์มท ำปฏิกิริยำกบัแอลกอฮอล์ ได้แก่ เมธำนอล และมีด่ำงเป็นตวัเร่งปฏิกิริยำ เพ่ือเปลี่ยนให้
โมเลกุลของน ำ้มนัปำล์มมีขนำดเล็กลง จนเกิดเป็นสำรเอสเตอร์ท่ีคณุสมบัติใกล้เคียงกบัน ำ้มนัดีเซล สำมำรถน ำมำใช้
ทดแทนน ำ้มนัดีเซลได้โดยตรง เรียกว่ำ “ไบโอดีเซล” หรือ “B100” นอกจำกนี ้ในกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลยังได้
ผลิตภณัฑ์พลอยได้ (by product) กลีเซอรีนดิบ Technical Grade ซึง่มีควำมต้องกำรในตลำดเพ่ิมขึน้มำกในปัจจุบนั 
เพ่ือน ำไปผลิตเป็นสินค้ำในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ของเคมีภณัฑ์อื่นต่อไป  นอกเหนือจำกกำรใช้ในอตุสำหกรรมอำหำร ยำ 
และเคร่ืองส ำอำง เป็นต้น 

ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอล มีคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกล DIN EN 14214 และ ASTM D6751 
และตำมข้อก ำหนดคณุภำพไบโอดีเซลของกรมธุรกิจพลงังำน โดยผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลท่ีผลิตได้จะน ำไปจ ำหน่ำยให้แก่
บริษัทผู้ผลิตน ำ้มนัรำยใหญ่ของประเทศ เพ่ือน ำไปเป็นสว่นผสมในน ำ้มนัดีเซลท่ีได้จำกกระบวนกำรปิโตรเลียมในสดัส่วน
ต่ำงๆ ซึ่งตำมข้อก ำหนดคุณภำพของภำครัฐ  ซึ่ งกำรใช้ไบโอดีเซลผสมในน ำ้มันดีเซลดังกล่ำว ยังคงมีคุณภำพ
เช่นเดียวกับน ำ้มันดีเซลทั่วไป ซึ่งผู้ ผลิตรถยนต์ยอมรับว่ำสำมำรถใช้เป็นเชือ้เพลิงในเคร่ืองยนต์ดีเซลได้โดยไม่ต้อง
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ดดัแปลงเคร่ืองยนต์ และไม่เกิดผลกระทบต่อระบบต่ำงๆ ของเคร่ืองยนต์ดีเซลทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว  รวมทัง้ไม่
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำมำรถย่อยสลำยได้โดยกระบวนกำรทำงชีวภำพ และเกิดมลพิษทำงอำกำศน้อยกว่ำ
น ำ้มนัดีเซล  

ประโยชน์ของกำรใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลตอ่เคร่ืองยนต์ สรุปได้ดงันี ้
- กำรผสมไบโอดีเซลในระดบัร้อยละ 1-2 สำมำรถช่วยเพ่ิมดชันีกำรหล่อลื่นให้กับน ำ้มันดีเซล ซึ่งกำรเติมไบโอ

ดีเซลในอตัรำร้อยละ 0.5 สำมำรถเพ่ิมดชันีกำรหลอ่ลื่นได้ถงึ 2 เท่ำ 
- ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ดีขึน้ เน่ืองจำกไบโอดีเซลมีออกซิเจนผสมอยู่ประมำณร้อยละ 10 ท ำให้กำรผสม

ระหว่ำงอำกำศกบัน ำ้มนัมีกำรกระจำยตวัอย่ำงสม ่ำเสมอ เป็นกำรเพ่ิมอตัรำส่วนปริมำตรของอำกำศต่อน ำ้มนั
ได้เป็นอย่ำงดี จงึท ำให้กำรเผำไหม้ดีขึน้ 

- ถงึแม้คำ่ควำมร้อนของไบโอดีเซลจะต ่ำกว่ำน ำ้มนัดีเซลประมำณร้อยละ 10 แต่ข้อด้อยนีไ้ม่มีผลกระทบต่อกำร
ใช้งำน เพรำะกำรใช้ไบโอดีเซลท ำให้กำรเผำไหม้ดีขึน้ จงึท ำให้ก ำลงัเคร่ืองยนต์ไมล่ดลง 

ไบโอดีเซลเป็นเชือ้เพลิงชีวภำพ ใช้เป็นพลงังำนทดแทนเพ่ือลดปริมำณกำรน ำเข้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงจำกปิโตรเลียม ซึง่
รัฐบำลได้ก ำหนดให้ยทุธศำสตร์กำรพฒันำและส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซลจำกปำล์มเป็นยุทธศำสตร์ชำติ โดยมีเป้ำหมำย
พฒันำและใช้ไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัปำล์ม 8.5 ล้ำนลิตรต่อวนั ทดแทนกำรใช้น ำ้มันดีเซลร้อยละ 10 ในปี 2555 เพ่ือช่วย
ลดกำรพึ่งพำกำรน ำเข้ำพลงังำน และสนบัสนุนกำรใช้น ำ้มนัจำกพืช ซึง่เป็นผลผลิตทำงกำรเกษตรภำยในประเทศมำใช้
เป็นเชือ้เพลิง แก้ปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต ่ำ สร้ำงงำนและรำยได้ให้แก่เกษตรกรจำกกำรขยำยกำรเพำะปลกูปำล์ม 
รวมทัง้กำรใช้ไบโอดีเซลทดแทนน ำ้มนัดีเซลยงัช่วยเร่ืองสิ่งแวดล้อม ลดไอเสียจำกก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ท่ีก่อให้เกิด
ภำวะเรือนกระจกซึง่เป็นสำเหตทุ ำให้โลกร้อน  

รัฐบำลได้มีกำรส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซลเป็นพลงังำนทดแทนอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้นี ้คำดว่ำแนวโน้มควำมต้องกำรไบ
โอดีเซลจะเพ่ิมสงูขึน้ในอนำคต  ซึง่สอดคล้องกบัทิศทำงกำรใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมสงูขึน้ และเป็นไปตำมนโยบำยของ
ภำครัฐที่สง่เสริมกำรใช้ไบโอดีเซลและพลงังำนทดแทนอย่ำงต่อเน่ือง ในปี 2557  ได้ลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนท่ี 2 ตัง้อยู่บน
พืน้ท่ีเดียวกบัโรงงำนแรก โดยเพ่ิมก ำลงักำรผลิตอีก 450,000 ลิตรตอ่วนัผลิต เพ่ือรองรับควำมต้องกำรดงักล่ำว  โดยคำด
วำ่โรงงำนท่ี 2 จะแล้วเสร็จและเร่ิมรับรู้รำยได้ภำยในปี 2559 และจะท ำให้ก ำลงักำรผลิตรวมเป็น 810,000 ลิตรตอ่วนั 

 
ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 ผลิตาภัฑ์ไบโอดีเซล 

ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด โดยมีกลุ่มโรงกลัน่น ำ้มนัเป็นกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลกั เพ่ือน ำไบโอ
ดีเซลไปผสมกบัน ำ้มนัดีเซลให้ได้น ำ้มนัไบโอดีเซลเกรดต่ำงๆ ปัจจุบนัลกูค้ำรำยใหญ่สดุ คือ BCP ซึง่เป็นบริษัทแม่ของ
บำงจำกไบโอฟเูอล โดย BCP มีข้อตกลงกบับำงจำกไบโอฟเูอลในกำรรับซือ้ไบโอดีเซลท่ีผลิตได้ในอตัรำส่วนขัน้ต ่ำตำมท่ี
ก ำหนดในข้อตกลงดงักลำ่ว ส ำหรับลกูค้ำรำยอื่นได้แก่ โรงกลัน่น ำ้มนัขนำดใหญ่อื่นๆ 

 กลีเซอรีน 

กลีเซอรีนเป็นผลพลอยได้ท่ีได้จำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล โดยจ ำหน่ำยให้แก่บริษัทผู้ ค้ำรำยใหญ่ทัง้ในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศ (Trader) เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยต่อให้กับผู้ ใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมอำหำร ยำ และ
เคร่ืองส ำอำง รวมทัง้อตุสำหกรรมต้นน ำ้ของเคมีภณัฑ์อื่นๆ  
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นโยบายการก าหนดราคา 

  กำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยไบโอดีเซล บำงจำกไบโอฟูเอลใช้สูตรรำคำ ตำมประกำศของคณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยพลงังำน เร่ือง รำคำอ้ำงอิงเอทำนอลแปลงสภำพและไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนัเป็นหลกั  
ในกำรเจรจำหรือย่ืนประมลูกบัลกูค้ำ  

กำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์กลีเซอรีนดิบ บำงจำกไบโอฟเูอลตัง้รำคำจ ำหน่ำยจำกรำคำอ้ำงอิงของรำคำ
กลีเซอรีนในตลำดเอเชีย และให้ส่วนลดตำมระดับชัน้คุณภำพของผลิตภัณฑ์ในเกณฑ์ในกำรเจรจำรำคำส่งออก
ตำ่งประเทศ  
 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

 ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล 
ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลมีกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด โดยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยตรงถึงคลงัน ำ้มนัของลูกค้ำ 

ทัง้นี ้ท่ีตัง้โรงงำนไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอล ซึง่ตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ อยู่ในพืน้ท่ีท่ี
เป็นศูนย์กลำงควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัดีเซลตอนกลำงของประเทศ และใกล้กับคลงัน ำ้มันขนำดใหญ่ 3 แห่ง คือ คลัง
น ำ้มันของ BCP คลงัน ำ้มนัของบริษัท ขนส่งน ำ้มนัทำงท่อ จ ำกัด (FPT) และคลังน ำ้มนัล ำลูกกำของบริษัท ท่อส่ง
ปิโตรเลียมไทย จ ำกัด (Thappline) รวมทัง้สะดวกต่อกำรคมนำคมขนส่งทัง้ทำงบกและทำงน ำ้ (ใกล้กบัทำงด่วนพิเศษ 
ถนนวงแหวน ทำงรถไฟ และแม่น ำ้เจ้ำพระยำ) ท ำให้สำมำรถกระจำยไบโอดีเซลไปสู่ภำคกลำง ภำคเหนือ และภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ  

ปัจจบุนักำรขนสง่ไบโอดีเซลให้แก่ลกูค้ำมี 2 แบบ ดงันี ้
1) อนส่งทางท่อ กำรจ ำหน่ำยไบโอดีเซลให้แก่ BCP โดยหลกัจะใช้กำรจดัส่งน ำ้มนัทำงท่อข้ำมถึงถงัน ำ้มนัของ

ลูกค้ำท่ีคลงัน ำ้มันบำงปะอินท่ีอยู่ข้ำงเคียง ซึ่งกำรขนส่งโดยวิธีนีเ้ป็นช่องทำงท่ีมีต้นทุนกำร
จดัสง่ถกูท่ีสดุ 

2) อนส่งทางรถ   ส ำหรับควำมต้องกำรของลกูค้ำท่ีอยู่ในคลงัอ่ืนๆ ที่อยู่ห่ำงจำกโรงงำนจะขนส่งโดยทำงรถไปยงั
คลงัลกูค้ำ 

 กลีเซอรีน 
ผลิตภณัฑ์กลีเซอรีนซึง่เป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล มีกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด โดยมี

กำรเปิดให้มีกำรย่ืนข้อเสนอในกำรจ ำหน่ำยกลีเซอรีนจำกบริษัทผู้ ค้ำรำยใหญ่ทัง้ในประเทศและระหวำ่งประเทศ (Trader) 
รวมถงึบริษัทด้วย ซึง่กลุม่ Trader จะเข้ำมำร่วมย่ืนข้อเสนอซือ้กลีเซอรีนท่ีคลงัของบำงจำกไบโอฟเูอล โดยรำคำขำยกลำง
จะอ้ำงอิงตำมรำคำตลำดโลกที่ประกำศโดย ICIS 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
โรงงำนของบำงจำกไบโอฟเูอลตัง้อยู่ท่ี 28 หมู่ 9 ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ 

บนพืน้ท่ี 50 ไร่ ประกอบด้วย Processing Plant Area, อำคำรส ำนกังำน, Tank Farm Area  ซึง่มีถงัขนำดควำมจุ 2.5 
ล้ำนลิตรจ ำนวน 6 ถงัเพ่ือเก็บวตัถดุิบน ำ้มนัปำล์มดิบและสำรเคมีต่ำงๆ รวมทัง้เก็บผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลและกลีเซอรีนท่ี
ได้จำกกำรผลิต และส่วนของ Utility Area ได้แก่ หม้อผลิตไอน ำ้ บ่อน ำ้ (raw water supply) และบ่อบ ำบดัน ำ้เสีย 
(waste water treatment plant) เป็นต้น 
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ก าลังการผลิตและการใช้ก าลังผลิต 
โรงงำนผลิตไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอลมีก ำลงักำรผลิตไบโอดีเซลเท่ำกบั 360,000 ลิตรต่อวนั โดยใช้ก ำลงั

กำรผลิตจะอยู่ในระดบัเฉลี่ยร้อยละ 99.90 ของก ำลงักำรผลิตสงูสดุ  ในปี 2557  ได้ลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนท่ี 2 ตัง้อยู่บน
พืน้ท่ีเดียวกบัโรงงำนแรก โดยเพ่ิมก ำลงักำรผลิตอีก 450,000 ลิตรตอ่วนัผลิต  โดยคำดวำ่โรงงำนท่ี 2 จะแล้วเสร็จและเร่ิม
รับรู้รำยได้ภำยในปี 2559 และจะท ำให้ก ำลงักำรผลิตรวมเป็น 810,000 ลิตรตอ่วนั 

 
การจัดหาวัตถุดบิ 

วตัถดุิบท่ีส ำคญัในกำรผลิตไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟเูอล คือ น ำ้มนัปำล์มดิบ/ผลิตภณัฑ์จำกน ำ้มนัปำล์ม และ
สำรเคมีท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิต โดยมีกำรจดัหำวตัถดุิบ ดงันี ้

1) น ้ำมันปำล์มดิบและไขปำล์มกล่ันบริสุทธ์ิ เป็นวตัถุดิบในประเทศทัง้หมด จดัหำโดยตรงจำก Supplier ซึง่
เป็นผู้ผลิตน ำ้มนัปำล์มท่ีมีโรงงำนตัง้อยู่ในภำคใต้ทัง้หมด โดยผู้ผลิตดงักลำ่วสำมำรถจดัสง่วตัถดุิบให้ได้ภำยใน 
1 สปัดำห์ หลงัจำกตกลงรำคำเป็นท่ีเรียบร้อย 

2) ไขปำล์มดบิ  เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จำกโรงกลัน่น ำ้มนัปำล์ม โดยวตัถดุิบเกือบทัง้หมดสำมำรถจดัหำจำกโรง
กลัน่น ำ้มนัปำล์มท่ีตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบับำงจำกไบโอฟเูอล 

3) สำรเคมี  สำรเคมีหลกัท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตประกอบด้วย เมทิลแอลกอฮอล์ (Methanol) และตวัเร่งปฏิกิริยำ 
(Catalyst) โดยสำรเคมีทัง้หมดต้องจัดหำผ่ำนผู้ น ำเข้ำ เน่ืองจำกไม่มีผลิตในประเทศ ทัง้นี  ้เมธำนอลหรือ
เมทิลแอลกอฮอล์ เป็นสำรตัง้ต้นหลกัในอตุสำหกรรมปิโตรเคมี ท ำให้ทุกๆปีมีกำรน ำเข้ำจ ำนวนมำก ประกอบกบัผู้
น ำเข้ำทกุรำยมีกำรจดัหำเพ่ือสง่ป้อนให้กบัโรงงำนปิโตรเคมี พร้อมกบัมีกำรจดัท ำ Stock ให้อยู่แล้ว 

น ำ้มนัปำล์มดิบซึ่งเป็นต้นทุนหลกัในกำรผลิตไบโอดีเซล ปัจจุบันมีผู้ จ ำหน่ำยในประเทศ ซึ่งประกอบด้วยโรงหีบ
น ำ้มนัปำล์มดิบมำกกวำ่ 100 โรงงำน โดยบำงจำกไบโอฟูเอลได้คดัเลือกผู้ผลิตท่ีมีคณุภำพและควำมน่ำเช่ือถือเป็นคู่ค้ำ
กว่ำ 30 โรงงำน ซึง่จำกกำรเปิดด ำเนินงำนมำจนถึงปัจจุบัน บำงจำกไบโอฟูเอลยังไม่เคยประสบปัญหำในกำรจัดหำ
วตัถุดิบดงักล่ำว เน่ืองจำกปริมำณปำล์มดิบท่ีผลิตได้ของประเทศ มีปริมำณเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ือง และคำดว่ำปริมำณ
ปำล์มดิบในอนำคต จะมีปริมำณมำกกวำ่ควำมต้องกำรใช้ผลิตไบโอดีเซลและกำรบริโภคอื่นๆ 

ทัง้นี ้กำรจัดซือ้น ำ้มนัปำล์มดิบของบำงจำกไบโอฟูเอล มีกำรท ำสัญญำในระยะยำว  (3 ปี) กับ Supplier โดยมี
ปริมำณตำมท่ีตกลงกนัในแตล่ะสญัญำ ส ำหรับรำคำซือ้ขำยจะอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดของน ำ้มนัปำล์มดิบเป็นเกณฑ์ โดย
บำงจำกไบโอฟเูอลจะมีกำรทดสอบคณุภำพน ำ้มนัปำล์มดิบท่ีหน่วยวิจยัคณุภำพของบำงจำกไบโอฟูเอลก่อนโหลดลงถงั
เก็บน ำ้มนัเพ่ือเข้ำสูก่ระบวนกำรผลิตเป็นไบโอดีเซลตอ่ไป 
 
การแข่งขัน 

ปัจจุบันบำงจำกไบโอฟูเอลไม่ได้ผลกระทบจำกกำรแข่งขันในธุรกิจมำกนัก เน่ืองจำกผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลท่ีบำง
จำกไบโอฟเูอลผลิตได้จดัจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด โดยส่วนใหญ่จ ำหน่ำยให้แก่ BCP ซึง่เป็นบริษัทแม่ เพ่ือน ำไปผสม
กบัน ำ้มนัดีเซลในอตัรำสว่นตำ่งๆ และจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ ใช้น ำ้มนัตอ่ไป สว่นท่ีเหลือจะท ำกำรตลำดโดยจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ ค้ำ
น ำ้มนัรำยอื่น   ทัง้นี ้ตำมสญัญำซือ้ขำยผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่ำงบำงจำกไบโอฟูเอล และ BCP ก ำหนดให้ 
BCP จะต้องรับซือ้ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 จำกบำงจำกไบโอฟูเอลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดท่ี
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บำงจำกไบโอฟูเอลผลิตได้ ส ำหรับกลีเซอรีนดิบซึง่เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จำกกำรผลิตไบโอดีเซล  จ ำหน่ำยให้กบัผู้ ค้ำ
รำยใหญ่ (TRADER) ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ รวมถงึบริษัทด้วย  

 รัฐบำลได้มีกำรสง่เสริมกำรใช้ไบโอดีเซลเป็นพลงังำนทดแทนอย่ำงตอ่เน่ือง   ทัง้นี ้คำดวำ่แนวโน้มควำมต้องกำรไบ
โอดีเซลจะเพ่ิมสงูขึน้ในอนำคต  ซึง่สอดคล้องกบัทิศทำงกำรใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมสงูขึน้ และเป็นไปตำมนโยบำยของ
ภำครัฐที่สง่เสริมกำรใช้ไบโอดีเซลและพลงังำนทดแทนอย่ำงตอ่เน่ือง   ในปี 2557  ได้ลงทนุก่อสร้ำงโรงงำนท่ี 2 ตัง้อยู่บน
พืน้ท่ีเดียวกบัโรงงำนแรก โดยเพ่ิมก ำลงักำรผลิตอีก 450,000 ลิตรตอ่วนัผลิต เพ่ือรองรับควำมต้องกำรดงักล่ำว  โดยคำด
วำ่โรงงำนท่ี 2 จะแล้วเสร็จและเร่ิมรับรู้รำยได้ภำยในปี 2559 และจะท ำให้ก ำลงักำรผลิตรวมเป็น 810,000 ลิตรตอ่วนั 
 
กลยุทธ์การแข่งขัน 
1. มีกำรเลือกใช้เทคโนโลยีกำรผลิตแบบอตัโนมตัิและมีควำมยืดหยุ่นในกำรเลือกใช้วตัถุดิบสงู ซึง่ถึงแม้จะมีมลูค่ำกำร

ลงทุนสงูกว่ำ แต่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเร่ืองต้นทุนกำรด ำเนินงำน เน่ืองจำกประสิท ธิภำพกำรผลิต เช่น 
ผลได้ (Yield) ท่ีสงู และควำมต้องกำรใช้ Utility เช่น เชือ้เพลิง ไฟฟ้ำ สำรเคมี ท่ีต ่ำกว่ำระบบธรรมดำ (Batch) มำก 
สง่ผลถงึต้นทนุกำรผลิตท่ีลดลงในระยะยำว 

2. มีเทคโนโลยีด้ำนวตัถุดิบท่ียืดหยุ่น ส่งผลให้สำมำรถเลือกใช้วตัถุดิบได้หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ี
ตำ่งกนัในแตล่ะช่วงของฤดกูำล 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ของเสียจำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล ประกอบด้วยของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ น ำ้เสียจำกกระบวนกำรผลิต 
(Waste Water) อำกำศเสียและมลภำวะทำงเสียง (Air Pollution & Noise) และของเสียที่เป็นของแข็ง (Solid Waste) ซึง่
โรงงำนของบำงจำกไบโอฟเูอลต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ ได้แก่ กำรควบคมุกำรระบำยน ำ้ทิง้ 
ซึง่เป็นไปตำมประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และกำรควบคุมกำรปล่อยทิง้อำกำศเสียจำก
โรงงำนอตุสำหกรรม ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ต้องปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตัิกฎหมำยวำ่
ด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ โดยท่ีผ่ำนมำบำงจำกไบโอฟูเอลได้จัดท ำรำยงำนกำรตรวจวดั
ด้ำนสิ่งแวดล้อมตอ่กรมโรงงำน และได้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด  

ทัง้นี ้กระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟเูอล วตัถดุิบสว่นใหญ่เป็นวตัถุดิบจำกธรรมชำติ ผลิตภณัฑ์ผล
พลอยได้รวมทัง้ของเสียท่ีออกจำกกระบวนกำรผลิต เป็นชนิดท่ีสำมำรถย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติ ซึง่ไม่ก่อให้เกิด
มลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่ำงไรก็ตำม กระบวนกำรผลิตมีส่วนประกอบของสำรเคมีซึ่งก่อให้เกิดผลก ระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น ำ้เสีย และสิ่งปฏิกลูที่เป็นของแข็งเกิดขึน้ บำงจำกไบโอฟเูอลก ำจดัของเสียดงักลำ่ว ดงันี  ้

1) น ำ้เสีย (Waste Water) 
บำงจำกไบโอฟูเอลมีระบบบ ำบดัน ำ้เสีย (Waste Water Treatment) โดยมีขัน้ตอนกำรหมนุเวียนน ำ้จำก

กระบวนกำรผลิตมำใช้ซ ำ้ เพ่ือลดปริมำณน ำ้ทิง้จำกขัน้ตอนกำรผลิตให้มีปริมำณต ่ำท่ีสดุ น ำ้เสียท่ีเกิดจำกกระบวนกำร
ผลิตมีปริมำณประมำณ 100 ลกูบำศก์เมตรตอ่วนั และน ำ้เสียท่ีเกิดขึน้ไมม่ีกำรปนเปือ้นของโลหะหนกั  

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร เช่น น ำ้และสำรเคมี บำงจำกไบโอฟูเอลได้ออกแบบและก่อสร้ำง
ระบบจดักำรน ำ้ด้วยบึงประดิษฐ์ โดยอำศยัธรรมชำติในกำรบ ำบัดน ำ้และระเหย เพ่ือให้เป็นโรงงำนไบโอดีเซลแห่งแรก
ของประเทศท่ีมีระบบกำรจดักำรน ำ้แบบไมป่ลดปลอ่ยออกสูภ่ำยนอก หรือ Zero Discharge  
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น ำ้ท่ีผ่ำนกำรบ ำบดัจำกระบบบ ำบดัน ำ้เสียหลกัของโครงกำรจะถูกส่งเข้ำระบบ Reverse Osmosis เพ่ือน ำ
น ำ้กลบัไปใช้หมุนเวียนภำยในกิจกรรมต่ำงๆ เช่น น ำ้ทดแทนในระบบหล่อเย็น (Cooling Tower) รดน ำ้ต้นไม้ หรือท ำ
ควำมสะอำด ท ำให้ไมม่ีกำรปลอ่ยน ำ้จำกกระบวนกำรผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นไปตำมประกำศคณุลกัษณะของน ำ้
ทิง้ของกรมโรงงำนอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม  

2) สิ่งปฏิกลูที่เป็นของแข็ง (Solid Waste)  
กระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล มีสิ่งปฏิกูลท่ีเป็นของแข็งเกิดขึน้ โดยปฏิกูลของแข็งท่ีเกิดขึน้จำกกระบวนกำร

ผลิตพลงังำนทดแทนจำกพืชน ำ้มนั สำมำรถน ำไปเป็นประโยชน์ตอ่อตุสำหกรรมอื่นได้ เช่น กำกตะกอนบ่อบ ำบดั และดิน
ฟอกสีก็สำมำรถใช้เป็นปุ๋ ยในทำงด้ำนเกษตรกรรมได้เป็นอย่ำงดี และส ำหรับส่วนท่ีเหลือจะจ้ำง Outsource ในกำรก ำจดั
ของเสีย 

3) อำกำศเสียและมลภำวะทำงเสียง (Air Pollution & Noise) 
เน่ืองจำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอล เป็นระบบปิดและมีกระบวนกำรในกำรดึง

เมธำนอลท่ีเหลือจำกกำรท ำปฏิกิริยำมำใช้ใหม่ ท ำให้ไม่มีอำกำศปนเปือ้นไอระเหยของสำรเคมีออกสู่บรรยำกำศ จึงไม่
จ ำเป็นต้องมีระบบบ ำบดัอำกำศแต่อย่ำงใด ในส่วนของคณุภำพระดบัควำมดงัเสียงไม่เกินมำตรฐำนท่ีควบคุม จึงไม่มี
ควำมจ ำเป็นต้องมีระบบจดักำรเป็นพิเศษ 

2.3.2  บริษัท เซบก๊ิาซ ยูเอซี จ ากัด (Sebigas UAC) (ถือหุ้นโดย บริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ยี่ จ ากัด) 
บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 4 ตลุำคม 2556 โดยเป็นกำรร่วมทนุระหวำ่ง บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี 

จ ำกดั (บริษัทย่อย) และ Sebigas S.p.A. จำกประเทศอิตำลี  ซึง่เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำและกำรผลิตก๊ำซ
ชีวภำพ  รวมทัง้เป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพมำมำกกว่ำ 50 โครงกำรในทวีปยุโรป  โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ และโรงงำนด้ำนพลงังำนต่ำงๆ  ทัง้ใน
ประเทศและตำ่งประเทศในภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้    

ปัจจบุนัมีโครงกำรท่ีจะต้องด ำเนินกำร ได้แก่  

 โครงกำรโรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพ (Biogas Project) ในภำคเหนือ จ ำนวน 1 โครงกำร ของบริษัท ยูเอซี โกล 
บอล จ ำกดั (มหำชน)  

 โครงกำรโรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพ (Biogas Project) ในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 2 โครงกำร ของ
บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั (บริษัทย่อย) 

 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง (Solar PV Rooftop)  
จ ำนวน 4 โครงกำร ของบริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั (บริษัทย่อย)  
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 ปัจจุบันบริษัทมีกำรประกอบธุรกิจ อันได้แก่ กำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสินค้ำ และกำรลงทุนในอุตสำหกรรมด้ำน
พลงังำนทดแทน และมีบริษัทร่วมประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จดัจ ำหน่ำย และจ ำหน่ำยไบโอดีเซล บริษัทมีควำมเสี่ยงในกำร
ด ำเนินธุรกิจแตล่ะประเภท เช่นเดียวกบัควำมเสี่ยงทัว่ไปท่ีอำจเกิดขึน้กบัธุรกิจทุกประเภท โดยมีควำมเสี่ยงท่ีส ำคญัต่ำงๆ 
ดงัมีรำยละเอียดดงันี ้

3.1 ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิ น าเข้า และจ าหน่ายสินค้า 

 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 

บริษัทน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆท่ีส ำคญั ได้แก่ โรงแยกก๊ำซ โรงกลัน่น ำ้มนั 
และโรงงำนปิโตรเคมี เป็นต้น ซึง่สว่นใหญ่เป็นผู้ผลิตในอตุสำหกรรมพืน้ฐำนของประเทศ โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย
สินค้ำและบริกำรให้แก่ลกูค้ำรำยใหญ่ 3 รำยแรก โดยในปี 2557 มีสดัสว่นร้อยละ 36.30 ลกูค้ำรำยใหญ่กลุ่มดงักล่ำวของ
บริษัทส่วนใหญ่มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจแยกเป็นหลำยกลุ่มธุรกิจ โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีควำมต้องกำรสินค้ำของ
บริษัทแตกต่ำงกันไปในหลำยกลุ่มสินค้ำ และมีกำรสัง่ซือ้สินค้ำจำกบริษัท รวมทัง้กำรติดต่อ เจรจำ ต่อรองกับบริษัท 
แยกกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  ซึ่งเมื่อรวมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้แต่ละกลุ่มธุรกิจของลูกค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่งๆ จะมี
สดัสว่นท่ีสงูเมื่อเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยรวมของบริษัท  

บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลกูค้ำรำยใหญ่ในระดบัหนึ่ง แต่หำกพิจำรณำถึงควำมต้องกำรของลกูค้ำรำยใหญ่ 
สินค้ำของบริษัทก็มีควำมจ ำเป็นท่ีลกูค้ำต้องใช้อย่ำงต่อเน่ือง และสินค้ำบำงประเภทจ ำเป็นต้องใช้ในกระบวนกำรผลิต
ของลกูค้ำ เน่ืองจำกสินค้ำดงักลำ่วบริษัทเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตรำยใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงในต่ำงประเทศ ซึง่ลกูค้ำของ
บริษัทให้กำรยอมรับในกำรใช้ผลิตภณัฑ์จำกผู้ผลิตดงักลำ่วในกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ  ดงันัน้ลกูค้ำจึงมีควำมต้องกำร
ซือ้สินค้ำของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง 

บริษัทมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ำดงักล่ำวมำโดยตลอด ซึง่นอกเหนือจำกกำรขำยสินค้ำและอปุกรณ์ประเภทต่ำงๆ  แล้ว 
บริษัทยงัให้ค ำปรึกษำท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ให้บริกำรหลงักำรขำย โดยทีมงำนขำยท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในธุรกิจเป็น
อย่ำงดี บริษัทมีกำรประเมินควำมพงึพอใจของลกูค้ำต่อกำรให้บริกำรของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือน ำมำปรับปรุง อีกทัง้
ยังให้ค ำแนะน ำและวำงแผนร่วมกับลูกค้ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร ตลอดจนมีกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไข 
กฎเกณฑ์ ข้อก ำหนดของลกูค้ำอย่ำงครบถ้วน ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำด้วยดีมำโดยตลอด   นอกจำกนี ้
บริษัทมีนโยบำยในกำรหำลกูค้ำใหม่ๆ  เพ่ิมเติม เพ่ือลดกำรพึง่พิงลกูค้ำรำยใดรำยหนึง่มำกเกินไป 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาต้นทุนสินค้า   

สินค้ำเคมีภณัฑ์ท่ีบริษัทจ ำหน่ำยสว่นใหญ่เป็นผลผลิตของอตุสำหกรรมปิโตรเคมี ซึง่มีรำคำผนัแปรตำมรำคำน ำ้มนัดิบใน
ตลำดโลกและภำวะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นวฏัจกัร ท ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงในเร่ืองของ ต้นทุน
สินค้ำ ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทอย่ำงหลีกเลี่ยงไมไ่ด้  

ต้นทุนขำยส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นต้นทุนสินค้ำ บริษัทมีกำรติดตำมสภำวะกำรเคลื่อนไหวของรำคำเคมีภัณฑ์ทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของรำคำน ำ้มนัดิบในตลำดโลกอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือเตรี ยมพร้อมกับกำร



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2557 หน้ำ 47 

 

เปลี่ยนแปลงรำคำต้นทุนสินค้ำของบริษัท และเพ่ือวำงแผนกำรขำยและวำงแผนกำรบริหำรสินค้ำคงคลังได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   

อย่ำงไรก็ตำมควำมเสี่ยงของบริษัทจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำสินค้ำในตลำดโลกจำกปัจจยัดงักล่ำวอำจถูกจ ำกดัลงได้ใน
ระดบัหนึ่ง เน่ืองจำกลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้ำท่ีอยู่ในธุรกิจน ำ้มนั และปิโตรเคมี ซึ่งมีควำมเข้ำใจในสภำวะ 
แนวโน้ม และวฏัจกัรของรำคำวตัถดุิบดงักลำ่วอยู่แล้ว ท ำให้บริษัทมีควำมยืดหยุ่นในกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำได้ หำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงในปัจจยัอนัมีผลตอ่รำคำสินค้ำดงักลำ่ว ประกอบกบัสินค้ำท่ีบริษัทสัง่ซือ้หรือน ำเข้ำมำเพ่ือจ ำหน่ำยส่วน
ใหญ่จะมีค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำแล้ว หรือเป็นสินค้ำท่ีมีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยกับลูกค้ำเป็นรำยปีและมีกำรก ำหนดรำคำซือ้
ขำยท่ีแน่นอนอยู่แล้ว  ส ำหรับสินค้ำท่ีเก็บสตอ็กเพ่ือรอค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำจะมีปริมำณไมม่ำกนกั  โดยกำรเก็บสตอ็กสินค้ำ
ในลกัษณะนีจ้ะเป็นสินค้ำบำงประเภทหรือสินค้ำท่ีจ ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำรำยย่อยเป็นสว่นใหญ่  

 ความเส่ียงจากการพึง่พาผู้ผลิตสินค้า (Principle) รายใหญ่  

กำรประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นกำรน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทสำรเคมี และอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในโรงงำน
อตุสำหกรรมตำ่งๆ ซึง่สินค้ำหลกัๆ ท่ีบริษัทจดัจ ำหน่ำย บริษัทได้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยให้กบัผู้ผลิตรำยใหญ่ 3 รำย ได้แก่  
  1) UOP LLC. ซึ่งเป็นบริษัทขนำดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นผู้จัดหำเทคโนโลยีท่ีทันสมยัส ำหรับ
อตุสำหกรรมกลัน่น ำ้มนั แยกก๊ำซธรรมชำติ ปิโตรเคมี และอตุสำหกรรมกำรผลิตท่ีส ำคญัมำนำนกว่ำ 90 ปี โดยบริษัทได้
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กบั UOP LLC. ตัง้แตปี่ 2538  
  2) PALL Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ของโลกและมีช่ือเสียงใน
ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัระบบกำรกรอง (Filtration) กำรแยก (Separation) และกำรท ำให้บริสทุธ์ิ (Purification) โดยบริษัทได้
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำของ PALL Corporation ตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน ปี 2539 และ  
  3) บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท.เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) โดยบริษัทได้เป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยสำร Monoethylene Glycol (MEG) และ Diethylene Glycol (DEG) ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมสี และตวัท ำละลำย 
อตุสำหกรรมสิ่งทอ ผลิตเมด็พลำสติก ผลิตขวดน ำ้ และผลิตเรซิ่น ให้กบับริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกดั ตัง้แตปี่ 2549 

บริษัทได้รับแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำและอุปกรณ์กับผู้ ผลิตสินค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำว โดยสัญญำเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยสว่นใหญ่มีอำยปุระมำณ 1 - 3 ปี และมีเง่ือนไขในกำรต่ออำยุสญัญำไว้อย่ำงชดัเจน แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทอำจ
มีควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีคู่สญัญำไม่ต่ออำยุสญัญำหรือขอยกเลิกสญัญำเมื่อครบก ำหนด ซึง่จะท ำให้บริษัทสญูเสียรำยได้
จำกกำรเป็นตวัแทนในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำนัน้ๆ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กบัผู้ผลิตรำยใหญ่ ได้แก่ UOP LLC และ PALL Corporation อย่ำง
ตอ่เน่ืองมำเป็นระยะเวลำมำกกวำ่ 20 ปี และเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กบับริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกดั เป็นระยะเวลำ
กวำ่ 10 ปี ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำบริษัทมีควำมสมัพนัธ์อนัดีและได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ผลิตดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ือง
มำโดยตลอด  บริษัทมีแนวโน้มกำรสัง่ซือ้สินค้ำจำกผู้ผลิตเพ่ิมขึน้ตำมกำรเติบโตของยอดขำยของบริษัท ท ำให้มีควำม
เช่ือมัน่ว่ำบริษัทจะได้รับกำรต่ออำยุสญัญำกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับผู้ผลิตดงักล่ำวต่อเน่ืองต่อไปในอนำคต 
นอกจำกนีบ้ริษัทไมเ่คยมีประวตัิไมไ่ด้รับกำรตอ่สญัญำกบัผู้ผลิตรำยใหญ่ดงักลำ่วตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ 
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3.1.2  ความเส่ียงจากการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio- methane Gas: CBG) 

ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ด ำเนินโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู หรือ CBG โดยมีโครงกำรแรกท่ีอ ำเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นกำรผลิตก๊ำซ CBG จำกมลูสกุรท่ีได้จำกฟำร์มสกุรและพืชพลงังำนซึง่ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกบัโรงงำนผลิต
ก๊ำซ CBG ของบริษัทได้เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในไตรมำส 3 ปี 2556 โดยผลิตภัณฑ์ CBG ท่ีผลิตได้จำกโรงงำน 
ทัง้หมดจ ำหน่ำยให้แก่บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) เพียงรำยเดียว เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยท่ีสถำนีบริกำรของ ปตท.ท่ีอยู่
บริเวณใกล้ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม ่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจดงักลำ่ว ดงันี ้

 ความเส่ียงด้านวัตถุดบิ   

เน่ืองจำกในกระบวนกำรผลิต CBG ของบริษัท ใช้มลูสกุรเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิต ซึง่ในกำรจดัหำวตัถุดิบดงักล่ำว 
บริษัทมีข้อตกลงกบัมงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์มท่ีเป็นผู้ ให้เช่ำท่ีดิน ในกำรส่งมลูสกุรทัง้หมดจำกฟำร์มของมงคล แอนด์ ซนั ส์
ฟำร์ม เพ่ือใช้เป็นวตัถดุิบในกำรผลิต CBG ให้แก่บริษัท  ทัง้นี ้มงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม นอกจำกจะมีฟำร์มสกุรซึง่เป็นท่ีตัง้
ของโครงกำรแล้ว ยงัมีฟำร์มสกุรอีก 1 แห่ง อยู่ไกลจำกฟำร์มท่ีตัง้ของโครงกำรออกไปอีกประมำณ 60 กิโลเมตร ซึง่จะเป็น
แหลง่ส ำรองของวตัถดุิบในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณ์ท่ีท ำให้ปริมำณมลูสกุรท่ีได้จำกฟำร์มท่ีตัง้โครงกำรไมเ่พียงพอกบักำรผลิต  

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบ หำกเกิดกรณีโรคระบำดในฟำร์มสุกรหรือเหตุ
สดุวิสยัอื่นใด ท่ีท ำให้ไมม่ีวตัถดุิบเพียงพอในกำรผลิต CBG บริษัทจงึได้มีกำรน ำวตัถดุิบทำงเลือกอื่นส ำหรับใช้ในโครงกำร 
คือ พืชพลงังำน หรือ หญ้ำเนเปียร์ ซึง่เป็นหญ้ำท่ีได้ผ่ำนกำรวิจยัมำแล้วว่ำให้ค่ำพลงังำนท่ีสงู เพ่ือรองรับปัญหำกำรขำด
แคลนวตัถดุิบท่ีอำจเกิดขึน้ได้ในอนำคต กำรใช้วตัถุดิบทดแทนดงักล่ำวอำจส่งผลให้มีต้นทุนกำรผลิตสงูขึน้ และส่งผลให้
ผลตอบแทนกำรลงทนุของโครงกำรลดลงได้ 

 ความเส่ียงจากการไม่มีทีด่นิเป็นของตนเอง 

จำกกำรด ำเนินโครงกำรผลิต CBG ของบริษัท บริษัทไม่มีท่ีดินเป็นของโครงกำรเอง  แต่ได้ท ำสญัญำเช่ำท่ีดินระยะยำว 
กบัมงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของโครงกำร ซึง่รวมถึงอำคำรโรงงำนและเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกำรผลิต บริษัทจึง
อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีคู่สัญญำบอกเลิกสัญญำก่อนก ำหนดเวลำ ท ำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำยและอัตรำ
ผลตอบแทนกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้  

ทัง้นี ้บริษัทอำจถกูบอกเลิกสญัญำก่อนก ำหนดได้ในกรณี ได้แก่ กำรผิดนดัช ำระหนี ้ผิดนดัช ำระค่ำเช่ำ กำรไม่ด ำเนินกำร
แก้ไขเหตแุห่งกำรผิดสญัญำ หรือกำรถูกศำลสัง่ให้เป็นบุคคลล้มละลำย เป็นต้น  อย่ำงไรก็ดี เน่ืองจำกค่ำเช่ำตำมสญัญำ
ในแตล่ะปี ซึง่รวมถงึคำ่เช่ำตำมสญัญำท่ีจะปรับเพ่ิมในแตล่ะช่วงเวลำมีมลูค่ำไม่มำก รวมทัง้กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำงๆ 
ของสญัญำ เช่น กำรตกลงใช้ทรัพย์สินเพ่ือประกอบธุรกิจในโครงกำรผลิต กำรบ ำรุงรักษำ กำรปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่ำให้
อยู่ในสภำพดีตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ กำรใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย เป็นสิ่งท่ีบริษัทต้องปฏิบัติตำม
อย่ำงเคร่งครัดอยู่แล้ว จึงคำดว่ำโอกำสท่ีบริษัทจะไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมสัญญำและถูกบอกเลิกสัญญำก่อน
ก ำหนดเวลำจะมีน้อยมำก 
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 ความเส่ียงจากอุบัตเิหตุภายในโครงการ 

ผลิตภณัฑ์ของโครงกำรเป็นวตัถุไวไฟ และมีควำมเสี่ยงสงูจำกกำรเกิดอนัตรำย ท่ีอำจส่งผลกระทบร้ำยแรงกบัโครงกำร
และชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดกำรร่ัวไหลของก๊ำซ หรือกรณีเกิดอคัคีภยั เป็นต้น ซึง่  เกิดจำกควำมบกพร่องในกำร
ออกแบบหรือติดตัง้ระบบผลิตและเก็บก๊ำซ คณุภำพก๊ำซ ควำมล้มเหลวของอปุกรณ์ควำมปลอดภยั และกำรขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจของบคุลำกรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงถกูต้อง 

อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกโครงกำร CBG เป็นโครงกำรท่ีออกแบบระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ  ซึง่รวมถึงกำรวำงท่อ จุดเช่ือมต่อ 
และระบบควำมปลอดภยัต่ำงๆ  ถูกต้องตำมหลกัวิศวกรรมและมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิงำน  และเลือกใช้
อปุกรณ์ Safety ในระบบก๊ำซชีวภำพ เพ่ือป้องกนัและลดกำรเกิดอบุตัิเหตุ และรักษำประสิทธิภำพของระบบ   รวมถึงกำร
จดัอบรมบคุลำกรท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนกำรผลิตเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องตำมหลกัวิศวกรรมและมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิงำน  เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึน้กบัโครงกำรและมีผลกระทบลกุลำมไปยงัชุมชน
ใกล้เคียงซึง่ตัง้อยู่ติดกบัท่ีดินของโครงกำร  นอกจำกนี ้ เพ่ือเป็นกำรป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้จำกควำมเสี่ยง
ดงักลำ่ว บริษัทได้ท ำประกนัภยัควำมเสี่ยงประเภท All Risk โดยก ำหนดเง่ือนไขควำมคุ้มครองท่ีครอบคลมุควำมเสียหำย
ในทรัพย์สิน ควำมเสียหำยตอ่บคุลำกรของบริษัท และควำมเสียหำยตอ่บคุคลท่ี 3  

3.1.3  ความเส่ียงจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : PPP 

ปัจจุบันบริษัทได้เปิดด ำเนินกำรโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นโครงกำรลงทุน มูลค่ำเงินลงทุนรวมทัง้สิน้
ประมำณ 620 ล้ำนบำท ตัง้อยู่ท่ี ต ำบลกกแรต อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกำรก่อสร้ำงและกำรทดสอบ 
Mechanical Completion แล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2556 และได้เร่ิมทดสอบกำรผลิตตัง้แตไ่ตรมำส 1 ปี 2557 และ
เร่ิมส่งมอบผลิตภณัฑ์บำงส่วนในต้นไตรมำส 2 ปี 2557 แล้ว  ทัง้นีบ้ริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนและด ำเนินงำนใน
โครงกำรดงักลำ่ว ได้แก่  

 ความเส่ียงจากการพึง่พงิวัตถุดบิจากผู้ผลิตรายเดียว 

วัตถุดิบหลักท่ีส ำคัญในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของโครงกำร  ได้แก่ ก๊ำซจำกกำรผลิตปิโตรเลียม 
(Associated Gas) ซึง่เป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัดิบ โดยบริษัทมีสญัญำท่ีจะซือ้ก๊ำซดงักล่ำวจำกบริษัท 
สยำมโมเอโกะ จ ำกดั (SML) บนพืน้ท่ีในสมัปทำนปิโตรเลียมจำกฐำนผลิตบรูพำ-เอ เพียงฐำนเดียว ซึง่ SML มีสดัสว่นกำร
ลงทนุในสมัปทำนดงักลำ่ว ร้อยละ 100 โดยเป็นสมัปทำนปิโตรเลียมท่ีได้รับจำกกรมเชือ้เพลิงธรรมชำติ กระทรวงพลงังำน 
ตำมสมัปทำนเลขท่ี 1/2547/67 บนพืน้ท่ีสมัปทำน L10/43 และ L11/43  โดยสญัญำดงักล่ำวมีระยะเวลำสญัญำรวม 36 
เดือน ต่ออำยุให้ครัง้ละ 12 เดือนนบัจำกสิน้สดุสญัญำ โดยไม่ระบุปริมำณก๊ำซขัน้ต ่ำท่ี SML ต้องจดัส่ง ไม่รับประกัน
คณุภำพก๊ำซที่จะจดัส่งให้กบับริษัท และไม่ระบุเง่ือนไขท่ีชดัเจนว่ำจะไม่จ ำหน่ำย Associated Gas ให้กบัผู้ รับซือ้รำยอื่น 
หรือ SML จะไมน่ ำ Associated Gas ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืนเอง  

บริษัทอำจได้รับควำมเสี่ยงหำก SML ไม่สำมำรถจัดส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทได้เพียงพอต่อกำรผลิตในปริมำณท่ีได้
คำดกำรณ์ไว้ ซึง่อำจท ำให้บริษัทประสบกบัภำวะขำดแคลนวตัถดุิบ หรือวตัถุดิบไม่ได้คณุภำพตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้ ซึง่อำจ
สง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรได้   
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นอกจำกนี ้บริษัทยงัอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ Associated Gas เน่ืองจำกกำรใช้ Associated Gas 
เป็นกำรน ำผลพลอยได้จำกกำรผลิตปิโตรเคมีซึง่เป็นทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศมำใช้ประโยชน์ กำรก ำหนดรำคำซือ้
ขำย Associated Gas จงึต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมเชือ้เพลิงธรรมชำติก่อน เพรำะมีผลตอ่รำยได้คำ่ธรรมเนียมของ
ภำครัฐที่จะเกิดขึน้ในอนำคต   ดงันัน้ หำกมีกำรก ำหนดรำคำซือ้ขำย Associated Gas ในทิศทำงท่ีเพ่ิมสงูขึน้ จะมีผลต่อ
รำคำต้นทนุวตัถดุิบหลกั ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ 

อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำประเดน็ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ SML จะน ำ Associated Gas ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทำงอื่นเอง 
เช่น น ำไปแยกหรือแปรรูป เป็นต้น มีโอกำสเป็นไปได้น้อยมำก เน่ืองจำกธุรกิจหลกัของ SML เป็นธุรกิจส ำรวจและขุดเจำะ
น ำ้มนัดิบท่ีมีควำมเช่ียวชำญและให้ผลตอบแทนท่ีสงูอยู่แล้ว กำรท่ีจะต้องลงทนุเพ่ิมเพ่ือน ำ Associated Gas ไปแยกหรือ
แปรรูปเองนัน้ จะต้องใช้เงินลงทุนสงู และอำจไม่คุ้มกบักำรเสียโอกำสจำกกำรใช้เงินดงักล่ำวเพ่ือลงทุนในธุรกิจหลกัท่ีให้
ผลตอบแทนท่ีสงู  อนึ่งบริษัทก ำลงัด ำเนินโครงกำรวำงท่อรับ-ส่งปิโตรเลียมจำกโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมไปรับ
วตัถดุิบปิโตรเลียม จำกแหลง่ปิโตรเลียมในพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั เพ่ือลดควำมเสี่ยงดงักลำ่วลงอีกด้วย  

 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย 

บริษัทจะจ ำหน่ำย CNG ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ีได้จำกกระบวนกำรผลิตของโครงกำรและมีปริมำณมำกท่ีสดุเมื่อเทียบ
กบัผลิตภณัฑ์อื่นๆ ในปริมำณท่ีผลิตได้ทัง้หมดของ CNG ให้กบับริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (ปตท.) โดยตำมบนัทึก
ข้อตกลงโครงกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) ท่ีได้จำกแหลง่ผลิตน ำ้มนัดิบเพ่ือกำรคมนำคม (จงัหวดัสโุขทยั) ท่ีบริษัทได้
ลงนำมร่วมกนักบั ปตท. เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2555 นัน้ ปตท. ได้แสดงเจตนำรมณ์ท่ีจะพิจำรณำซือ้ CNG ทัง้หมดท่ี
บริษัทผลิตได้จำกโครงกำร ในรำคำท่ีเห็นวำ่มีควำมคุ้มคำ่และเหมำะสมตอ่กำรซือ้ไปเพ่ือจ ำหน่ำยต่อ ตำมปริมำณท่ีตกลง
กนัทัง้หมด และได้มีกำรลงนำมในสญัญำซือ้ขำย CNG ท่ีได้จำกโครงกำรร่วมกนัเม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2556 

ส ำหรับ LPG และ NGL ซึง่มีปริมำณกำรผลิตรองลงมำจำก CNG และมีปริมำณน้อย เมื่อเทียบกบัควำมต้องกำรของ
ตลำด บริษัทได้จ ำหน่ำย LPG ให้กบัผู้ซือ้ท่ีมีศกัยภำพ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัติ
กำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543  สว่น NGL นัน้บริษัทก็ได้จ ำหน่ำยให้กบัผู้ผลิตสินค้ำเคมีภณัฑ์ทัว่ไป   

บริษัทจงึอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่พิงลกูค้ำเพียงรำยเดียวในกรณีกำรจ ำหน่ำย CNG หรือมีจ ำนวนลกูค้ำท่ีน้อยรำย
จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ทัง้สำมประเภท ท ำให้บริษัทอำจไม่มีอ ำนำจในกำรต่อรองมำกนกั ประกอบกบัก๊ำซธรรมชำติเป็น
สินค้ำท่ีอยู่ในกำรควบคมุของภำครัฐ ท ำให้บริษัทอำจไม่สำมำรถก ำหนดรำคำขำยสินค้ำได้อย่ำงแท้จริง อย่ำงไรก็ตำม  
ส ำหรับกรณี CNG ซึง่เป็นพลงังำนทำงเลือกท่ีได้รับควำมนิยมและมีปริมำณกำรใช้เพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ืองทุกปี  และสงูกว่ำ
ปริมำณ CNG ท่ีผลิตได้ในประเทศ จนท ำให้ต้องน ำเข้ำจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน ท ำให้บริษัทเช่ือมัน่ว่ำ ปตท.จะรับซือ้ CNG 
ท่ีบริษัทผลิตได้จำกโครงกำร ภำยใต้กำรเจรจำรำคำซือ้ขำยท่ีเหมำะสมและยุติธรรม และเป็นไปตำมสูตรรำคำซือ้ขำย 
CNG ท่ีบริษัทร่วมกบั ปตท. ศกึษำและก ำหนดรำยละเอียดร่วมกนั 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้จำกโครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขึน้ลงตำม
รำคำตลำดโลก  แตท่ี่ผ่ำนมำเน่ืองจำกรัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชือ้เพลิงทำงเลือกในภำคขนส่ง 
เพ่ือลดผลกระทบตอ่สภำพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมำจำกรำคำน ำ้มนัดิบและน ำ้มนัส ำเร็จรูปในตลำดโลกได้ปรับตวัสงูขึน้อย่ำง
ตอ่เน่ือง ลดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม และสนบัสนุนยุทธศำสตร์พลงังำนของประเทศ ท่ีสนบัสนุนให้ใช้เชือ้เพลิงท่ีสำมำรถ
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จดัหำได้จำกแหลง่ภำยในประเทศ ดงันัน้ รำคำก๊ำซธรรมชำติท่ีจ ำหน่ำยในประเทศจงึเป็นรำคำท่ีถูกควบคมุโดยภำครัฐมำ
อย่ำงต่อเน่ือง และยังคงเป็นรำคำท่ีอยู่ในระดับต ่ำกว่ำตลำดโลก และไม่ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก  ท ำให้
ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถก ำหนดรำคำเสนอขำยได้อย่ำงเหมำะสม  เป็นธรรมและสอดคล้องกบัต้นทุนกำรผลิตท่ีเกิดขึน้
จริง ในขณะเดียวกันหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยด้ำนพลงังำนหรือกำรก ำหนดรำคำขำยท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไม่
สอดคล้องกบัต้นทนุของผู้ประกอบกำร อำจสง่ผลกระทบตอ่รำยได้หรือต้นทนุของโครงกำรได้ 

อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกโครงสร้ำงรำคำก๊ำซธรรมชำติภำยในประเทศท่ีไม่สอดคล้องกบัต้นทุนท่ีแท้จริง ท ำให้รัฐบำลต้อง
แบกรับภำระต้นทุนพลงังำนผ่ำนกองทุนน ำ้มนัซึง่ขำดทุนมำโดยต่อเน่ือง  ดงันัน้ รัฐบำลจึงได้ก ำหนดนโยบำยท่ีจะปรับ
ลอยตวัรำคำก๊ำซธรรมชำติเพ่ือปรับโครงสร้ำงรำคำให้สอดคล้องกบัควำมเป็นจริง  โดย เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2555 
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทำงกำรปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV และก๊ำซ LPG ตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำย
พลงังำนแห่งชำติ (กพช.) เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2555 เพ่ือให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง ประกอบกบัในปี 2558 เมื่อมีกำร
รวมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ซึง่จะมีผลท ำให้กำรซือ้ขำยสินค้ำต่ำงๆ รวมถึงก๊ำซธรรมชำติเป็นไปอย่ำงเสรีและเป็นไป
ตำมกลไกตลำด รำคำก๊ำซธรรมชำติในประเทศก็จะปรับตวัสงูขึน้ตำมรำคำตลำด  ซึง่จะเป็นปัจจยัท่ีช่วยสร้ำงโอกำสทำง
ธุรกิจให้กบับริษัทในอนำคตได้ 

 ความเส่ียงจากการไม่มีกรรมสิทธ์ิบนทีด่นิซึ่งเป็นทีต้ั่งของโครงการ  

บริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำท่ีดินจำกบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนักบับริษัท 3 รำย เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของโครงกำร อำยุสญัญำเช่ำ 4 ปี 
เม่ือครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ ให้เช่ำยินยอมให้สิทธิบริษัทตอ่อำยกุำรเช่ำได้อีกครำวละ 4 ปี แตร่วมแล้วไมเ่กิน 16 ปี 
นบัแตค่รบก ำหนดระยะเวลำ 4 ปี ของสญัญำเช่ำฉบบัแรก ซึง่กำรต่ออำยุกำรเช่ำจะมีผลเมื่อบริษัทได้มีหนงัสือแจ้งควำม
ประสงค์ไปยงัผู้ ให้เช่ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ   ซึง่ตำมเง่ือนไขของสญัญำเช่ำดงักล่ำว บริษัท
อำจได้รับควำมเสี่ยงหำกผู้ให้เช่ำบอกเลิกกำรให้เช่ำกบับริษัทในอนำคต  อย่ำงไรก็ตำม ตำมเง่ือนไขกำรสิน้สดุสญัญำและ
บอกเลิกสญัญำเช่ำท่ีไม่ใช่กำรบอกเลิกโดยบริษัท มีเพียงกรณีท่ีบริษัทถูกศำลสัง่ให้เป็นบุคคลล้มละลำย และจำกกำรท่ี
บริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำท่ีดินและจดทะเบียนกำรเช่ำท่ีดินกบัเจ้ำพนกังำนท่ีดินเพ่ือให้มีผลผูกพนัตำมกฎหมำย  บริษัทจะ
สำมำรถใช้ประโยชน์บนท่ีดินได้ในระยะยำวเพ่ือประกอบธุรกิจได้ตำมท่ีระบุในสญัญำ (หำกไม่จดทะเบียนตำมกฎหมำย 
สญัญำเช่ำดงักลำ่ว จะมีผลบงัคบัใช้ได้เพียง 3 ปี หลงัจำกนัน้ผู้ เช่ำอำจใช้สิทธิบอกเลิกสญัญำได้) อีกทัง้ตำมเง่ือนไขของ
สญัญำเช่ำ หำกบริษัทถูกรอนสิทธิหรือถูกโต้แย้งสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆจนเป็นเหตุให้บริษัทไม่อำจเข้ำครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเช่ำไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น ผู้ ให้เช่ำหรือเจ้ำของท่ีดินจะต้องชดใช้คำ่เสียหำย คำ่ขำดประโยชน์ รวม
ตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยใดๆท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่บริษัท ซึง่อำจเป็นจ ำนวนเงินท่ีสงู ดงันัน้ เจ้ำของท่ีดินจึงไม่น่ำจะปฏิบตัิผิด
สญัญำดงักลำ่ว 

 ความเส่ียงจากการเกดิอุบัตเิหตุภายในโครงการ 

ผลิตภณัฑ์ของโครงกำรเป็นวสัดไุวไฟ และมีควำมเสี่ยงสูงจำกกำรเกิดอนัตรำย ท่ีอำจส่งผลกระทบร้ำยแรงกบัโครงกำร
และชมุชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดกำรร่ัวไหลของก๊ำซ หรือกรณีเกิดอคัคีภยั เป็นต้น ทัง้ท่ีอำจจะเกิดจำกควำมบกพร่อง
ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของพนกังำน หรือเกิดจำกอำยกุำรใช้งำนของอปุกรณ์ประกอบตำ่งๆ ซึง่ต้องใช้ควำมระมดัระวงัในกำร
ควบคมุ ดแูล และบริหำรจดักำร  
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อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกโรงงำน PPP เป็นโรงงำนท่ีใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตเทียบเท่ำกบับริษัทผู้ผลิตก๊ำซธรรมชำติชัน้น ำ
ของประเทศ รวมถึงกำรออกแบบระบบกำรผลิตต่ำงๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องต่ำงๆ 
และต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในสญัญำซือ้ขำย Associated Gas กบั SML โดยกำรออกแบบโครงกำรต้องเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนของประเทศไทย ซึง่หมำยรวมถึงกำรวำงท่อ จุดเช่ือมต่อระบบกำรลกุไหม้ และระบบควำม
ปลอดภยัตำ่งๆ ภำยในโครงกำร ท่ีต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลก ำหนด  ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึน้กบั
โครงกำรและมีผลกระทบลุกลำมไปยัง SML ซึ่งตัง้อยู่ติดกับท่ีดินของโครงกำร นอกจำกนี ้ เพ่ือเป็นกำรป้องกนัควำม
เสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้จำกควำมเสี่ยงดงักลำ่ว บริษัทได้ท ำประกนัภยัควำมเสี่ยงประเภท All Risk โดยก ำหนดเง่ือนไขควำม
คุ้มครองท่ีครอบคลมุควำมเสียหำยในทรัพย์สิน ควำมเสียหำยตอ่บคุลำกรของบริษัท และควำมเสียหำยตอ่บคุคลท่ี 3  

3.1.4  ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการต่างๆ 

3.1.4.1  โครงการโรงงานก๊าซชีวภาพ 1 โครงการที่บริษัทลงทุน 100% ในพืน้ที่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน และ 2 โครงการของบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด (บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ร้อยละ 51) 

 ความเส่ียงด้านวัตถุดบิ 

โรงงำนก๊ำซชีวภำพจะใช้หญ้ำเนเปียร์เป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิต  บริษัทได้มีกำรทดลองและสนบัสนุนให้เกษตรกรใน
พืน้ท่ีรอบๆ โครงกำรปลูกหญ้ำเนเปียร์ และรับซือ้ในสญัญำระยะยำว โดยแต่ละโครงกำรต้องกำรพืน้ท่ีปลกูหญ้ำเนเปียร์
ประมำณ 600 – 800 ไร่  นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้น ำเข้ำเคร่ืองจกัรกลในกำรตดัหญ้ำเพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพและ
ต้นทนุท่ีต ่ำท่ีสดุ 

 ความเส่ียงเร่ืองความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 

โรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพจำกหญ้ำเนเปียร์เป็นโรงงำนขนำดเล็ก กระจำยตำมพืน้ท่ีต่ำงๆ ท่ีเหมำะสม สำมำรถก่อสร้ำง
โรงงำนได้ตำมประกำศผงัเมืองของแตล่ะจงัหวดั  ทัง้นี ้บริษัทได้ด ำเนินกำรขออนญุำตก่อสร้ำงและประกอบกิจกำรโรงงำน 
ตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยทุกประกำร  และมุ่งเน้นกำรพัฒนำและส่งเสริมควำมสมัพันธ์ และควำมเข้ำใจท่ีดี ถูกต้อง 
กบัชุมชนในพืน้ท่ีรอบโครงกำร  บริษัทได้ว่ำจ้ำงบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญในกำรควบคมุและบริหำรงำนโครงกำร และมี
กำรเตรียมพนกังำนปฏิบตัิกำรเพ่ือรองรับไว้อย่ำงพอเพียง 

 ความเส่ียงด้านเงนิลงทุน 

บริษัทได้รับเงินสนับสนุนกำรลงทุนโครงกำรละ 10 ล้ำนบำทจำก สนพ. และอยู่ระหว่ำงเจรจำขอสินเช่ือจำกสถำบัน
กำรเงินเพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ ทัง้หมด  โดยจะบริหำรสภำพคล่องและอตัรำส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทโดยรวม
ไมใ่ห้เกิน 1 เท่ำ 

 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 

โรงงำนก๊ำซชีวภำพเป็นส่วนหนึ่งของแผนพฒันำและส่งเสริมพลงังำนทดแทนของกระทรวงพลงังำนระยะ 10 ปี (2012 – 
2021) ท่ีตัง้เป้ำเพ่ิมกำรใช้พลงังำนทดแทนอย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของพลงังำนท่ีต้องกำรทัง้หมด 
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3.1.4.2  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลังคา (Solar PV Rooftop) จ านวน 
   4 โครงการ รวม 2 MW ของบริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ยี่ จ ากัด 

บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด ได้ลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV 
Rooftop) 4 โครงกำร รวม 2 MW  โดยท ำสญัญำขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็น
ระยะเวลำ 25 ปี มูลค่ำเงินลงทุนรวมประมำณ 120 ล้ำนบำท ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน  2556 – 
พฤษภำคม 2558   

 ความเส่ียงด้านความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 

บริษัทได้วำ่จ้ำงบคุลำกรท่ีมีควำมช ำนำญมำดแูลงำน และได้คดัเลือกบริษัท Enerray จำกประเทศอิตำลี ท่ีมีประสบกำรณ์
และควำมพร้อมมำเป็นผู้ รับเหมำออกแบบ ก่อสร้ำง โรงงำนทัง้ 4 แห่ง  ทัง้นี ้บริษัทได้ลงนำมในสัญญำขำยไฟฟ้ำ
ระยะเวลำ 25 ปี กบักำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้มี 2 โครงกำรท่ีแล้วเสร็จ ท ำกำร
จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว และอีก 2 โครงกำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง คำดว่ำน่ำจะด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนดไว้  

 ความเส่ียงเร่ืองเงนิลงทุน 

บริษัทได้รับกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินจำกสถำบนักำรเงินในประเทศ และมีสภำพคล่องภำยในเพียงพอในกำรท ำโครงกำร
ทัง้ 4 แห่งดงักลำ่ว 

 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 

โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำเป็นส่วนหนึ่งของแผนพฒันำและส่งเสริมพลงังำนทดแทน
ของกระทรวงพลงังำนระยะ 10 ปี (2012 – 2021) ท่ีตัง้เป้ำเพ่ิมกำรใช้พลงังำนทดแทนอย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของพลงังำนท่ี
ต้องกำรทัง้หมด 

3.1.5  ความเส่ียงจากผลประกอบการของบริษัทร่วม 

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั (“บำงจำกไบโอฟูเอล”) สดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 30 ซึง่เป็นบริษัท
ร่วมของบริษัท โดยบำงจำกไบโอฟูเอลได้ด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2552 เป็นต้นมำ บริษัทอำจมี
ควำมเสี่ยงจำกผลประกอบกำรของบำงจำกไบโอฟูเอล  โดยผลประกอบกำรของบำงจำก  ไบโอฟูเอล จะมีผลกระทบ
โดยตรงตอ่ก ำไรสทุธิและงบกำรเงินของบริษัท รำยได้จำกสว่นแบ่งก ำไรหรือขำดทุนจำกเงินลงทุนดงักล่ำว จะไม่มีกำรหกั
ต้นทนุใดๆ ในงบก ำไรขำดทนุของบริษัท และเป็นรำยได้ท่ีบริษัทไมต้่องน ำมำค ำนวณภำษีเงินได้นิติบคุคล  

ดงันัน้หำกบำงจำกไบโอฟเูอลมีผลประกอบกำรท่ีดี จะท ำให้บริษัทรับรู้ก ำไรจำกเงินลงทนุ และสง่ผลให้ก ำไรสทุธิของ
บริษัทเพ่ิมสงูขึน้ ในทำงตรงกนัข้ำมหำกผลประกอบกำรของบำงจำกไบโอฟเูอลไมด่ี หรือมีผลขำดทนุก็จะสง่ผลตอ่ก ำไร
สทุธิของบริษัทให้ลดลงได้   โดยในปี 2557 บำงจำกไบโอฟเูอล ได้เดินหน้ำลงทนุโรงงำนผลติไบโอดีเซลหน่วยท่ี 2 ซึง่อยู่
ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรออกแบบก่อสร้ำง จะแล้วเสร็จภำยในไตรมำส 2 ปี 2559  

ทัง้นี ้ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจของบำงจำกไบโอฟเูอล สรุปได้ดงันี ้
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 ความเส่ียงจากความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดบิ 

เน่ืองจำกกำรผลิตไบโอดีเซลยังคงต้องพึ่งพำน ำ้มนัปำล์มดิบเป็นหลกั ซึ่งน ำ้มันปำล์มดิบเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลงของรำคำตำมปริมำณอปุสงค์และอปุทำนในตลำด ในภำวะควำมไม่สมดลุของอปุสงค์และอปุทำน จะมีผล
ตอ่เสถียรภำพของรำคำน ำ้มนัปำล์มดิบ ท ำให้รำคำมีควำมผนัผวนและอำจมีผลกระทบตอ่ต้นทนุกำรผลิตไบโอดีเซลได้ ซึง่
หำกต้นทุนกำรผลิตไบโอดีเซลอยู่ในระดบัสงูจะเป็นอปุสรรคต่อกำรพฒันำและกำรส่งเสริมกำรใช้พลงังำนทดแทน   ทัง้นี ้
ตำมนโยบำยของภำครัฐ ในปี 2557 กระทรวงพลังงำนมีนโยบำยก ำหนดบังคับใช้น ำ้มันไบโอดีเซลจำก B5 เป็น B7 
(น ำ้มันดีเซลท่ีมีสวนผสมของน ำ้มันปำล์ม 7%) ภำยในปี 2557 จะท ำให้เกิดควำมต้องกำรไบโอดีเซล B100 วันละ
ประมำณ 3.5 – 4.5 ล้ำนลิตร คิดเป็นปริมำณน ำ้มนัปำล์มดิบประมำณปีละ 1.6 ล้ำนตนั เพ่ิมขึน้จำกควำมต้องกำรน ำ้มนั
ปำล์มดิบเดิมประมำณวนัละ 1 ล้ำนตนั  และตัง้เป้ำปรับให้เป็น B10 ภำยในปี 2562 ซึง่อำจส่งผลให้ปำล์มในตลำดมี
รำคำสงูขึน้  ทัง้นีภ้ำครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเตรียมวำงนโยบำยจดัสรรปริมำณปำล์ม
ให้เพียงพอตอ่กำรบริโภคและกำรน ำมำผลิตพลงังำน 

บำงจำกไบโอฟูเอลได้ตระหนกัถึงควำมเสี่ยงจำกปัญหำควำมผันผวนของวตัถุดิบปำล์มน ำ้มนัดิบ ซึ่งเป็นต้นทุนหลกัใน
กำรผลิตไบโอดีเซล โดยได้ด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้จำกควำมผันผวนของปริมำณวตัถุดิบ ด้วยกำร
คดัเลือกผู้ผลิตท่ีมีคณุภำพและควำมน่ำเช่ือถือเป็นคูค้่ำกวำ่ 30 โรงงำน เพ่ือกระจำยควำมเสี่ยงในกำรจดัหำวตัถดุิบ อีกทัง้
ได้มีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัปำล์มดิบในระยะยำว (3 ปี) กบั Supplier รำยใหญ่บำงรำย โดยมีปริมำณตำมท่ีตกลงกนั
ในแตล่ะสญัญำ ส ำหรับรำคำซือ้ขำยจะอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดของน ำ้มนัปำล์มดิบเป็นเกณฑ์  

 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 

ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอลส่วนใหญ่จ ำหน่ำยให้แก่บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
(“BCP”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบำงจำกไบโอฟูเอล (BCP ถือหุ้ นบำงจำกไบโอฟูเอลร้อยละ 70) ซึ่งสัญญำซือ้ขำย
ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่ำงบำงจำกไบโอฟูเอล และ BCP ก ำหนดให้ BCP จะต้องรับซือ้ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล 
B100 จำกบำงจำกไบโอฟเูอล ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดท่ีบำงจำกไบโอฟเูอลผลิตได้ เป็นระยะเวลำ 8 
ปี (จนถงึปี 2560) โดยมีรำคำซือ้ขำยและเง่ือนไขกำรค้ำปกติทัว่ไป ส ำหรับผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลสว่นท่ีเหลือจ ำหน่ำยให้แก่
ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นๆ  

บำงจำกไบโอฟูเอลอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่  (BCP)  อย่ำงไรก็ตำม โอกำสท่ีจะสญูเสียลกูค้ำรำย
ใหญ่ดงักล่ำวมีน้อยมำก เน่ืองจำก BCP เป็นบริษัทแม่และเป็นผู้ก่อตัง้บำงจำกไบโอฟูเอล ตำมโครงกำรพฒันำพลงังำน
ทดแทน โดยให้บำงจำกไบโอฟูเอลเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 เป็นวตัถุดิบป้อนให้แก่ BCP ในกำรผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซล   
นอกจำกนี ้บำงจำกไบโอฟเูอลยงัมีควำมสำมำรถขำยผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลให้กบัลกูค้ำรำยอื่น ซึง่ประกอบด้วยผู้ ค้ำน ำ้มนั
รำยใหญ่อื่นๆ อีกหลำยรำย 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

ในปัจจบุนัภำครัฐได้สง่เสริมกำรผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนกำรใช้น ำ้มนัดีเซล เพ่ือลดกำรน ำเข้ำน ำ้มนัจำกต่ำงประเทศ 
เพ่ิมควำมมัน่คงด้ำนพลงังำน และเป็นกำรสง่เสริมกำรใช้พลงังำนทดแทนจำกพืชอนัเป็นผลผลิตภำยในประเทศ โดยได้ให้
ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบกำรผลิตไบโอดีเซลหลำยรูปแบบ อำทิ กำรส่งเสริมด้ำนวตัถุดิบหรือกำรขยำย
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พืน้ท่ีเพำะปลกูปำล์มน ำ้มนัท่ีจะน ำมำใช้ผลิตไบโอดีเซล สนบัสนุนผู้ประกอบกำรผลิตไบโอดีเซลตำมสิทธิประโยชน์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) กำรบังคบัใช้น ำ้มนัดีเซลหมุนเร็วท่ีต้องผสมไบโอดีเซล (B100) กำร
ก ำหนดรำคำอ้ำงอิงกำรจ ำหน่ำยไบโอดีเซล กำรสร้ำงตลำดส ำหรับไบโอดีเซลโดยใช้มำตรกำรทำงภำษีเพ่ือให้รำคำขำย
ปลีกน ำ้มนัไบโอดีเซลต ่ำกว่ำน ำ้มันดีเซล กำรก ำหนดลกัษณะและคุณภำพของไบโอดีเซลเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่
ผู้บริโภค รวมทัง้กำรก ำหนดอตัรำเงินชดเชยท่ีได้รับจำกกองทุนน ำ้มนั เน่ืองจำกรำคำไบโอดีเซลท่ีผลิตได้จะสูงกว่ำรำคำ
หน้ำโรงกลัน่ของน ำ้มนัดีเซลปกติ  

อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตภำครัฐมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรสนับสนุนกำรผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนกำรใช้
น ำ้มันดีเซล อำจท ำให้ผู้ ประกอบกำรผลิตไบโอดีเซลได้รับผลกระทบ กำรลงทุนอำจไม่ได้รับผลตอบแทนตำมท่ีได้
คำดกำรณ์ไว้ หรือท ำให้ได้รับผลตอบแทนลดลงและไม่คุ้มค่ำกบักำรลงทุน  แต่ทัง้นีโ้อกำสท่ีภำครัฐจะยกเลิกนโยบำย
สนบัสนนุกำรผลิตไบโอดีเซลซึง่เป็นอตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนมีน้อยมำก เน่ืองจำกกำรพฒันำพลงังำนทดแทนถือเป็น
ยุทธศำสตร์หลักของกำรพัฒนำพลังงำนของประเทศไทย ในกำรเพ่ิมควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศ ด้วยกำร
กระจำยควำมเสี่ยงไมใ่ห้ต้นทนุพลงังำนของประเทศผกูกบัรำคำน ำ้มนัปิโตรเลียมเพียงอย่ำงเดียว ซึง่จะเป็นประโยชน์ และ
สร้ำงควำมเติบโต มัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยัง่ยืน       

 ความเส่ียงจากการลดลงของความต้องการใช้น ้ามันดีเซล 

เน่ืองจำกผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอล ใช้เป็นส่วนประกอบเพ่ือน ำไปผสมในน ำ้มนัดีเซลในสัดส่วนต่ำงๆ  
ควำมต้องกำรไบโอดีเซลจึงขึน้กับแนวโน้มควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัดีเซลในตลำด ซึ่งขึน้อยู่กับภำวะกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ควำมต้องกำรใช้รถยนต์ แนวโน้มของรำคำน ำ้มนัดีเซลหรือเชือ้เพลิงอื่นๆ  ตลอดจนกำรเติบโตและกำรทดแทน
กันของกำรใช้พลงังำนในรูปแบบต่ำงๆ  หำกควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัดีเซลเปลี่ยนแปลงไปจำกท่ีคำดกำรณ์ไว้ อำจส่งผล
กระทบตอ่กำรจ ำหน่ำยไบโอดีเซลและรำยได้ของบำงจำกไบโอฟเูอล  

บำงจำกไบโอฟูเอลมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ภำวะตลำดและแนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรม
น ำ้มนัและพลงังำนอื่นๆ  ตลอดจนควำมต้องกำรพลงังำนของประเทศทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เพ่ือจะได้ปรับตวัให้ทนัต่อ
สถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง อนัอำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตได้ 

3.2 ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.2.1  ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

ควำมผันผวนของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐฯ  มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเทรดดิง้ของบริษัท  
เน่ืองจำกบริษัทสัง่ซือ้สำรเคมีและอปุกรณ์ โดยสว่นใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ  และมีกำรช ำระเป็นเงิน
สกุลดอลลำร์สหรัฐฯ ในขณะท่ีบริษัทมีสดัส่วนกำรขำยสินค้ำในประเทศและมีรำยได้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำท ดงันัน้
บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน หำกค่ำเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐแข็งค่ำขึน้ จะท ำให้บริ ษัทมี
ต้นทนุในกำรสัง่ซือ้สินค้ำเพ่ิมขึน้  บริษัทจงึมีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน โดยกำร
ท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Currency Forward Contract)ส ำหรับธุรกรรมกำรค้ำให้เหมำะสมกับ
ภำระหนีโ้ดยมีอำยสุญัญำประมำณ 1-6  เดือน  พร้อมทัง้ติดตำมกำรเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด ตกลง
ท ำสญัญำขำยสินค้ำเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ และเพ่ิมสดัส่วนรำยได้จำกกำรส่งออก(Natural Hedge)ให้มำกขึน้ 
เช่นเดียวกบัปีท่ีผ่ำนมำ 
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3.2.2  การจัดหาเงนิทุนและต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนั หล่อลื่น โรงงำนโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอตุสำหกรรม
เคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้ำ และระบบสำธำรณูปโภค เป็นต้น และได้ขยำยธุรกิจโดยลงทุนในอตุสำหกรรมด้ำนพลงังำนทดแทน 
เช่น กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ  โรงงำนไบโอดีเซล โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และพลงังำนทดแทนอื่นๆ   ซึง่กำรลงทุน
หรือกำรร่วมทนุเพ่ือกำรขยำยธุรกิจ  วตัถปุระสงค์เพ่ือน ำมำซึง่รำยได้และก ำไรที่มัน่คงในระยะยำว  บริษัทจะวำงแผนด้ำน
โครงสร้ำงเงินทนุและเงินกู้อย่ำงรอบคอบและระมดัระวงั  เพ่ือมิให้กำรลงทนุดงักลำ่วกระทบกระเทือนตอ่เงินทุนหมนุเวียน
ท่ีใช้ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจปกติ  และเพ่ือกำรเติบโตในอนำคตอย่ำงมัน่คง   พร้อมทัง้มีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของ
ตลำดเงินและตลำดทนุอย่ำงใกล้ชิด  ตลอดจนกำรพฒันำกำรใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินตำ่งๆ  ท ำให้บริษัทมีควำมเช่ือมัน่ว่ำ
จะสำมำรถจดัหำเงินทนุด้วยต้นทนุทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม 

เน่ืองจำกกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆเพ่ือกำรเติบโตในอนำคต  บริษัทคำดว่ำยอดเงินกู้ ยืมระยะยำวจะเพ่ิมขึน้  โดย 
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อทุน(D/E Ratio) และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio: 
DSCR)  จะอยู่ภำยในกรอบท่ีธนำคำรก ำหนดในเง่ือนไขของสญัญำกู้ ยืมเงินตำ่งๆ ของบริษัท   

3.3  ความเส่ียงอ่ืนๆ 

3.3.1   ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 นำยกิตติ ชีวะเกต ุซึง่ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น
ร้อยละ 54.21 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่เป็นเสียงข้ำงมำกสำมำรถควบคมุนโยบำยและกำร
บริหำรงำนในบริษัทได้ รวมทัง้สำมำรถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมำยหรือข้อบงัคบั
บริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่
สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส  และมีกำรถ่วงดลุอ ำนำจดงักล่ำว บริษัทจึงได้จัด
โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรโดยบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และได้ก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำน กำรมอบอ ำนำจ
ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงชดัเจน มีกำรแตง่ตัง้บคุคลภำยนอกท่ีเป็นอิสระเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 3 
ท่ำน(ทกุท่ำนเป็นกรรมกำรตรวจสอบ) ซึง่มำกกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้สิน้ 7  ท่ำน เพ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 
ถ่วงดลุกำรตดัสินใจ และพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรตำ่งๆ ก่อนน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำร
กำรท ำรำยกำรกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยจ ำกัดกำรออกเสียงของ  ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง   นอกจำกนี ้
บริษัทยงัจดัให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยกำรวำ่จ้ำงบริษัทผู้ช ำนำญกำรจำกภำยนอกท่ีปฏิบตัิงำนเป็นอิสระและขึน้
ตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีหน้ำท่ีหลกัในกำรดแูลระบบควบคมุภำยในเพ่ือให้เป็นไปตำมระบบท่ีได้ก ำหนดไว้  
ทัง้นี ้เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นถงึควำมโปร่งใสและถ่วงดลุอ ำนำจในกำรบริหำรงำนของบริษัท 

อย่ำงไรก็ดี  คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก ำหนดคู่มือบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
และแตง่ตัง้คณะท ำงำน เพ่ือศกึษำ ติดตำม และทบทวนแผนบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ 

รำยละเอียดสินทรัพย์ถำวรของบริษัทท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ สรุปได้ดงันี ้   
                (หน่วย : ล้ำนบำท) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน 14,706,218.50 เป็นเจ้ำของ - 

2. อำคำรและสว่นปรับปรุง 61,806,141.54 เป็นเจ้ำของ 
จดจ ำนองเพ่ือเป็น
หลกัประกนักำรกู้ ยืมเงิน 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 691,046,762.59 เป็นเจ้ำของ 

จดจ ำนองเพ่ือเป็น
หลกัประกนักำรกู้ ยืมเงิน
และท ำสญัญำเช่ำแบบ 
ลีสซิ่งกบัสถำบนักำรเงิน 

4. เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 6,624,666.71 เป็นเจ้ำของ - 
5. เคร่ืองตกแตง่ส ำนกังำน 2,482,070.61 เป็นเจ้ำของ - 
6. ยำนพำหนะ 
 
 

12,727,687.27 
 
 

เป็นเจ้ำของ / บำงสว่นผ่อนช ำระตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2557 มีเจ้ำหนี ้
ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 8,100,446.59 บำท 

7. สินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง       

130,998,739.98 
 
 
 
 
 

บริษัทจะน ำอำคำร,สว่นปรับปรุง และเคร่ืองจกัร 
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของสินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง ไป
ท ำกำรจดจ ำนองเพ่ือเป็นหลกัประกนักำรกู้ ยืมเงิน 
กบัสถำบนักำรเงิน  

                 รวม 920,392,287.20  
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4.2 รายละเอียดของสัญญา / สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

4.2.1 สัญญาเช่า 

บริษัทท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนใหญ่ ส ำนกังำนสำขำ คลงัสินค้ำ ท่ีดินส ำหรับโรงงำนผลิต CBG แม่แตง
1  ท่ีดินส ำหรับโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม   และ ท่ีดินส ำหรับก่อสร้ำงโรงงำนไบโอก๊ำซเพ่ือผลิตไฟฟ้ำ แม่แตง2  
โดยท ำสญัญำเช่ำกบับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนักบับริษัท ยกเว้นกำรท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินค้ำ 1 แห่ง ท่ีได้ท ำสญัญำเช่ำ
กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัท โดยมีรำยละเอียดของสญัญำเช่ำ ดงันี ้

 สถานที่ คู่สัญญา สถานที่เช่า 
ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่ 

จ านวน 
ปีที่เช่า 

วันเร่ิม 
สัญญา 

วันสิน้สุด 
สัญญา 

(ตร.ม.) 

1.  ส ำนกังำน
ใหญ่  

บจก. น ำ้มนั
ปิโตรเลียม
ไทย   

อำคำร ทีพีแอนด์ที ทำวเวอร์ 
ชัน้ท่ี 18,19,20 เลขท่ี 1 ซอย
วิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดี
รังสิต  จตจุกัร กทม. 

3 
3 
3 
 
3 

1 พ.ค. 56 
1 พ.ค. 56 
1 ธ.ค. 54 
1 ธ.ค. 57 
1 ก.ค. 56 

30 เม.ย.59 
30 เม.ย.59 
30 พ.ย. 57 
31 ม.ค. 58 
30 มิ.ย. 59 

96 
387 
176 

สิน้สดุกำรเชำ่ 

320 

2.  ส ำนกังำน
ระยอง 

นำยอมัรินทร์ 
มะมิง 

เลขท่ี 188/76 ถนนสขุมุวิท 
ต ำบลมำบตำพดุ อ ำเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง 

2 1 มี.ค.56 28 ก.พ. 58 อำคำ
พำณิชย์ 1 
หลงั 

3.   คลงัสินค้ำ
บำงป ู

 

นำงสำว 
ชวิษศำ   
ชีวะเกตุ1/ 
 

เลขท่ี 999 หมู ่4 ซอยเสริมมิตร 
99 ถนนสขุมุวิท   ต ำบลบำงป ู
อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

3 1 ม.ค. 56 31 ธ.ค. 58 2,200 

4.  คลงัสินค้ำ   
จ.สงขลำ 

หจก.ธรรมรำช 
เอน็จิเนียร่ิง
แอนด์ คอน
สตรัคชัน่
เซอร์วิส 

เลขท่ี 613/13 ถนนสงขลำ - จะ
นะ หมูท่ี่2 ต ำบลพะวง  อ ำเภอ
เมือง จงัหวดัสงขลำ 

3 
3 

1 มี.ค. 54 
1 มี.ค. 57 

28 ก.พ. 57 
28 ก.พ. 60 

300 

5.  ท่ีดิน 3 แปลง  
อ.แมแ่ตง  
จ.เชียงใหม่2/ 
โรงงำนCBG 
แมแ่ตง1 

นำยมงคล 
สมยำรัตน์ 

ท่ีดินจ ำนวน 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 งำน 

27 ตำรำงวำ 
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 สถานที่ คู่สัญญา สถานที่เช่า 
ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่ 

จ านวน 
ปีที่เช่า 

วันเร่ิม 
สัญญา 

วันสิน้สุด 
สัญญา 

(ตร.ม.) 

6.  ท่ีดิน 3 แปลง  
ต. กกแรต  
อ.กงไกรลำศ  
จ.สโุขทยั3/ 

นำงทวีป ใจ
ฉลำด 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14678 เลขท่ี
ดิน 57 หน้ำส ำรวจ 1342 เนือ้ท่ี 
4-2-84 ไร่ 

4 2 ก.ค. 55 1 ก.ค. 59 22 ไร่ 3 
ตำรำงวำ 

 นำงสมบญุ     
ฝ้ำยอิ่ม 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14676 เลขท่ี
ดิน 55 หน้ำส ำรวจ 1340 เนือ้ท่ี 
10 ไร่ 

4 2 ก.ค. 55 1 ก.ค. 59 

นำยรี ชัง่ทอง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 19738 เลขท่ี
ดิน 190 หน้ำส ำรวจ 2698 เนือ้
ท่ี 6-1-64 ไร่ 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 19739 เลขท่ี
ดิน 191 หน้ำส ำรวจ 2699 เนือ้
ท่ี 0-3-55 ไร่ 

4 2 ก.ค. 55 1 ก.ค. 59 

7
. 

ท่ีดิน 4แปลง  
อ.แมแ่ตง  
จ.เชียงใหม ่
โรงงำนไบโอ
ก๊ำซเพ่ือผลิต
ไฟฟ้ำแมแ่ตง2 
 

นำงจินฏำ 
มรรควิบลูย์
ชยั 
 
 
 
 

ท่ีดินจ ำนวน 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 ตำรำง

วำ 
 

นำยมงคล 
สมยำรัตน์ 

ท่ีดิน น.ส.3ก เลขที่ 848  
เนือ้ท่ี 2-1-10 ไร่  

18 11 พ.ย. 56 10 พ.ย.74 2 ไร่ 1 งำน  
10 ตำรำงวำ 

หมำยเหต ุ :  1/นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ เป็นบุตรของนำยกิตติ ชีวะเกต ุผู้ ถือหุ้นใหญ่ และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
และกรรมกำรผู้จดักำรของบริษัท กำรท ำสญัญำเช่ำระหวำ่งบริษัทกบันำงสำวชวิษศำ  ชีวะเกตุ ดงักล่ำว ถือ
เป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบใน
กำรประชมุเมื่อวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2556 มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผล และถือเป็น
กำรท ำรำยกำรที่สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท  
 2/ ที่ดินเช่า 3 แปลง ที่ จังหวัดเชียงใหม่ (โรงงาน CBG แม่แตง1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้
โครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู (CBG) ซึง่จะเร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ในปี 2556 เป็นต้นไป 
ทัง้นี ้เม่ือสิน้สุดกำรเช่ำ สิ่งปลกูสร้ำงท่ีเป็นอำคำรโรงงำนตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่ำ ส ำหรับเคร่ืองจักร 
เคร่ืองปรับอำกำศ อุปกรณ์เคร่ืองมือ รวมถึงทรัพย์สินท่ีสำมำรถถอดหรือเคลื่อนท่ีได้ และทรัพย์สินอื่น 
บริษัทมีสิทธิขนย้ำยออกไปจำกสถำนที่เช่ำได้ 
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3/ ที่ดินเช่า 3 แปลง ที่ จังหวัดสุโขทัย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้โครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม โดยมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้
ระยะเวลำกำรเช่ำ  4 ปี และเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ให้เช่ำยินยอมให้สิทธิบริษัทต่ออำยุกำรเช่ำ
ตอ่ไปอีกครำวละ 4 ปี แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 16 ปี นบัแตค่รบระยะเวลำ 4 ปี ของสญัญำเช่ำฉบบัแรก (รวม 
20 ปี)  
กำรตอ่อำยกุำรเช่ำ  จะมีผลเมื่อบริษัทได้มีหนงัสือแจ้งควำมประสงค์ไปยงัผู้ ให้เช่ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อน
ครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ หำกบริษัทมิได้ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดให้ถือว่ำกำรเช่ำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำร
ต่ออำยุกำรเช่ำอีกต่อไป โดยบริษัทจะต้องไปท ำกำรจดทะเบียนกำรเช่ำ ณ ส ำนักงำนท่ีดินให้แ ล้วเสร็จ
ภำยในก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนวนัท ำสญัญำเช่ำใหม่ในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เมื่อมีกำรต่ออำยุกำร
เช่ำให้มีกำรคิดคำ่เช่ำเพ่ิมในอตัรำ 3,000 บำท ตอ่ 1 ไร่ (รวม 4 ปี)  
กำรสิน้สดุของสญัญำและกำรบอกเลิกสญัญำ  มี 2 กรณี ได้แก่ 1) บริษัทถกูศำลสัง่ให้เป็นบคุคลล้มละลำย  
2) ผู้ ให้เช่ำผิดนัดสญัญำ หรือไม่ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำ  ภำยหลงัจำกท่ีบริษัทมีหนงัสือเตือนไปยัง
ผู้ ให้เช่ำให้แก้ไขเป็นกำรลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั แล้ว  
กำรส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่ำคืน เมื่อกำรเช่ำสิน้สดุลงไม่ว่ำกรณีใดๆ บริษัทจะต้องส่งมอบท่ีดินคืนให้แก่ผู้ ให้
เช่ำในสภำพใกล้เคียงกบัก่อนกำรเช่ำ โดยบริษัทมีสิทธิขนย้ำยทรัพย์สิน ซึง่รวมถึงสิ่งปลกูสร้ำง เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองปรับอำกำศ อปุกรณ์เคร่ืองมือ สินทรัพย์ท่ีสำมำรถถอดหรือเคลื่อนที่ได้ และสินทรัพย์อื่นๆ ออกไปจำก
สถำนท่ีเช่ำได้  
ทัง้นี ้หำกบริษัทถกูรอนสิทธิหรือถกูโต้แย้งสิทธิไมว่ำ่กรณีใดๆจนเป็นเหตใุห้บริษัทไมอ่ำจเข้ำครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเช่ำไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ผู้ ให้เช่ำหรือเจ้ำของท่ีดินจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำย ค่ำ
ขำดประโยชน์ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยใดๆท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่บริษัท  โดยผู้ ให้เช่ำได้ด ำเนินกำรจด
ทะเบียนกำรเช่ำท่ีดินทัง้ 3 แปลงนีใ้ห้แก่บริษัท กบัส ำนกังำนท่ีดิน เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2555 
4/ ที่ดนิเช่า 4 แปลง ที่จังหวัดเชียงใหม่ (โรงงานไบโอก๊าซเพื่อผลิตไฟฟ้า แม่แตง2) 

  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้โครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู (CBG) ซึง่จะเร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิง
พำณิชย์ในปี 2558 เป็นต้นไป ทัง้นี ้เม่ือสิน้สดุกำรเช่ำ สิ่งปลกูสร้ำงท่ีเป็นอำคำรโรงงำนตกเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของผู้ ให้เช่ำ ส ำหรับเคร่ืองจักร เคร่ืองปรับอำกำศ อุปกรณ์เคร่ืองมือ รวมถึงทรัพย์สินท่ีสำมำรถถอดหรือ
เคลื่อนท่ีได้ และทรัพย์สินอื่น บริษัทมีสิทธิขนย้ำยออกไปจำกสถำนที่เช่ำได้ 

 
4.2.2 สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน  

ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย 

บริษัทประกัน 
ประเภท
กรมธรรม์ 

ทุนประกัน* 
ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

คลังสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ 
1. สิ่งปลกูสร้ำง
อำคำร
คลงัสินค้ำ 

บริษัท กรุงเทพ
ประกนัภยั 
(มหำชน) 

กรมธรรม์ประกนั
อคัคีภยั ขยำย
ควำมคุ้มครอง

10 ล้ำนบำท 

 

1 ปี 
(วนัท่ี 12 
ตลุำคม 

บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
ยกเว้น สิ่งปลกูสร้ำง 
(วงเงิน 10 ล้ำนบำท)ผู้ รับ



  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2557   หน้ำ 61 

 

ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย 

บริษัทประกัน 
ประเภท
กรมธรรม์ 

ทุนประกัน* 
ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

2. สตอ็กสินค้ำ 
น ำ้ยำเคมีชนิด
ตำ่งๆ และ
อื่นๆ ท่ีเก็บอยู่
ในอำคำร
คลงัสินค้ำ
ตำมข้อ 1 

 
 
 
 
 
 

ถงึภยัลมพำย ุ
และภยัระเบิด 
 
 
 
 
 

100 ล้ำนบำท 
 

 
 
 

2557 -12 
ตลุำคม 
2558) 
 
 
 
 

ประโยชน์ คือ นำงสำว 
ชวิษศำ ชีวะเกต ุในฐำนะ
ผู้ให้เช่ำคลงัสินค้ำ 

โรงงาน CBG จังหวัดเชียงใหม่ (แม่แตง 1) 
1 สิ่งปลกูสร้ำง 
ตวัอำคำร
เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 

2.สต๊อกสินค้ำ 
   อะไหล ่

บริษัท 
เมืองไทย
ประกนัภยั 
จ ำกดั(มหำชน) 
 
 

All Risks 
Insurance 
 
 
 
 

149.50 ล้ำนบำท 
 
 
 

0.5 ล้ำนบำท 
 

4 กมุภำพนัธ์ 
2557 –  
4 กมุภำพนัธ์ 
2558 

บมจ.ยเูอซี โกลบอล / 
ผู้ รับประโยชน์ 
บริษัท ธนำคำรกสิกร
ไทย จ ำกดั(มหำชน) 
ตำมภำระผกูพนั 

โรงงาน PPP จังหวัดสุโขทยั 
1. สิ่งปลกูสร้ำง 
ตวัอำคำร
เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 

2.เฟอร์นิเจอร์, 
   อปุกรณ์สนง., 
   และ อืน่ๆ 
3.สตอ็กอะไหล ่
4.ธุรกิจหยดุ 
    ชะงกั 

บริษัท 
เมืองไทย
ประกนัภยั 
จ ำกดั(มหำชน) 
 
 
 
 
 
 

All Risks 
Insurance 
 
 

570 ล้ำนบำท 
 
 
 

0.6 ล้ำนบำท 
 
 

0.1 ล้ำนบำท 
6 ล้ำนบำท 

26 ธนัวำคม 
2556 –  
26 ธนัวำคม 
2557  

บมจ. ยเูอซี โกลบอล / 
ผู้ รับประโยชน์ 
บริษัท แฟคตอรี แอนด์ 
อีควิปเมนท์ กสิกรไทย 
จ ำกดั ตำมภำระผกูพนั 
 

หมำยเหต ุ:  * ทนุประกนัภยัทรัพย์สินครอบคลมุมลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพย์ท่ีท ำประกนัภยั 
   

4.2.3 สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

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

โครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงูของบริษัท ท่ีตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันท่ี 16 มีนำคม 2553 ในกิจกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสูง 
ประเภท 1.18 ส ำหรับกิจกำรผลิตแอลกอฮอล์ หรือเชือ้เพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร รวมทัง้เศษหรือขยะหรือของเสีย 
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ตำมบตัรสง่เสริมกำรลงทนุเลขท่ี 1506(1)/2553 โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรสง่เสริมกำรลงทนุ อำศยัอ ำนำจตำม
พระรำชบญัญตัิกำรลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระรำชบญัญตัิสง่เสริมกำรลงทนุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมี
เง่ือนไขกำรสง่เสริมกำรลงทนุท่ีส ำคญั ได้แก่  

1. ได้รับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุตรซึง่อยู่ในอปุกำระของบุคคลทัง้
สองประเภทนี ้เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำให้อยู่ในรำชอำณำจักรเท่ำท่ี
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุพิจำรณำเห็นสมควร 

2. ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรท่ีได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจกัร ได้รับอนุญำตท ำงำน
เฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรท ำงำนท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ี
ได้รับอนญุำตให้อยู่ในรำชอำณำจกัร 

3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุพิจำรณำอนมุตัิ 
4. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรสง่เสริมเป็นเวลำ 8 ปี 

นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้  
5. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม

ค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล 
6. ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรลงทุนในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็น

เวลำอีก 5 ปี หลงัจำกท่ีพ้นก ำหนดระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้ 
7. ได้รับอนญุำตให้หกัคำ่ขนสง่ คำ่ไฟฟ้ำ และคำ่ประปำ สองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเป็นระยะเวลำสิบปีนบัแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 
8. ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตัง้หรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละย่ีสิบห้ำของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจำกกำรหกัคำ่เสื่อมรำคำตำมปกติ 

(2) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) 

บริษัทได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุส ำหรับโครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม จำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำร
ลงทนุ โดยเมื่อวนัท่ี 14 กมุภำพนัธ์ 2555 คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุได้มีหนงัสือแจ้งอนมุตัิให้กำรสง่เสริมในกิจกำร
ผลิตก๊ำซธรรมชำติอดั, ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ ประเภท  7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
พืน้ฐำน ตำมบตัรสง่เสริมกำรลงทนุเลขท่ี 2265(2)/2555 และได้รับสิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญัติส่งเสริมกำรลงทุน 
พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบญัญตัิสง่เสริมกำรลงทนุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมีรำยละเอียดท่ีส ำคญัได้แก่  

1. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

2. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคำ่ท่ีดินและทนุหมนุเวียน มีก ำหนดระยะเวลำ 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำก
กำรประกอบกิจกำรนัน้ๆ  

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล  ไปรวม
ค ำนวณภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีผู้ ได้รับกำรสง่เสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลนัน้  
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4. ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตัง้หรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ  25 ของเงินลงทุน 
นอกเหนือจำกกำรหกัคำ่เสื่อมรำคำตำมปกติ  

เง่ือนไขท่ีส ำคญัเฉพำะโครงกำร 
1. เคร่ืองจักรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมจะต้องเป็นเคร่ืองจักรใหม่  และเคร่ืองจักรซึ่งได้รับยกเว้นหรือ

ลดหย่อนอำกรขำเข้ำนัน้ จะต้องน ำเข้ำมำภำยในวนัท่ี 7 มีนำคม 2558 
2. จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมท่ีจะเปิดด ำเนินกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดือน นบัแต่วนัท่ีออก

บตัรสง่เสริม 
3. จะต้องด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ชนิดผลิตภณัฑ์ก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊ำซโซลีน 
3.2 ขนำดของกิจกำร มีก ำลงักำรผลิต ดงันี ้

i. ก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) ปีละประมำณ 11,610 ตนั 
ii. ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ปีละประมำณ 4,530 ตนั 
iii. ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ปีละประมำณ 810 ตนั 

3.3 ภำษีเงินได้นิติบุคลท่ีได้รับกำรยกเว้น มีมลูค่ำไม่เกิน 203,000,000 บำท ทัง้นี ้จะปรับเปลี่ยนตำมจ ำนวน
เงินลงทุน โดยไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนท่ีแท้จริงในวันเปิดด ำเนินกำรตำมโรงกำรท่ีได้รับกำร
สง่เสริม 

3.4 จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่วจะถกูเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลำ 1 ปี 

3.5 จะต้องได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภำยใน 12 เดือน นบัแต่วนัท่ี
ออกบตัรสง่เสริม 

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

โครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงูของบริษัท ท่ีตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวนัท่ี 17 กันยำยน 2556 ในกิจกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสูง 
ประเภท 1.18 ส ำหรับกิจกำรผลิตแอลกอฮอล์ หรือเชือ้เพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร รวมทัง้เศษหรือขยะหรือของเสีย 
ตำมบตัรสง่เสริมกำรลงทนุเลขท่ี 2304(1)/2556 โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรสง่เสริมกำรลงทนุ อำศยัอ ำนำจตำม
พระรำชบญัญตัิกำรลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระรำชบญัญตัิสง่เสริมกำรลงทนุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมี
เง่ือนไขกำรสง่เสริมกำรลงทนุท่ีส ำคญั ได้แก่  

1. ได้รับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุตรซึง่อยู่ในอปุกำระของบุคคลทัง้
สองประเภทนี ้เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำให้อยู่ในรำชอำณำจักรเท่ำท่ี
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุพิจำรณำเห็นสมควร 

2. ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรท่ีได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจกัร ได้รับอนุญำตท ำงำน
เฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรท ำงำนท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ี
ได้รับอนญุำตให้อยู่ในรำชอำณำจกัร 
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3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุพิจำรณำอนมุตัิ 
4. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรสง่เสริมเป็นเวลำ 8 ปี 

นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้  
5. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม

ค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล 
6. ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรลงทุนในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็น

เวลำอีก 5 ปี หลงัจำกท่ีพ้นก ำหนดระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้ 
7. ได้รับอนญุำตให้หกัคำ่ขนสง่ คำ่ไฟฟ้ำ และคำ่ประปำ สองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเป็นระยะเวลำสิบปีนบัแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 
8. ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตัง้หรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละย่ีสิบห้ำของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจำกกำรหกัคำ่เสื่อมรำคำตำมปกติ 
 

4.3  นโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจท่ีมีควำมเช่ือมโยงกบัธุรกิจหลกัของบริษัทท่ีมีศกัยภำพในกำรสร้ำงผลก ำไรและมี
โอกำสในกำรเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ (Synergy) 
ให้กับบริษัท โดยสำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีควำมครบวงจรมำกขึน้ หรือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
(Value Added) ให้แก่ธุรกิจของบริษัท โดยหำกเป็นกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคมุหรือก ำหนดนโยบำยกำร
บริหำร ตลอดจนกำรส่งตวัแทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น และเข้ำร่วมประชุมในฐำนะผู้ ถือหุ้น โดย
ผู้แทนของบริษัทมีหน้ำท่ีออกเสียงในท่ีประชมุตำมแนวทำงหรือทิศทำงท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำไว้ ส ำหรับกำร
ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบำยเข้ำไปควบคมุมำกนัก ทัง้นีก้ำรจะส่งตวัแทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมของบริษัทดงักล่ำว บริษัทจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และขึน้กบัข้อตกลงร่วมกนั  โดยตวัแทนอำจ
เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำร ผู้บริหำรระดบัสงู หรือบคุคลใดๆ ซึง่มีคณุสมบตัิและประสบกำรณ์เหมำะสมใน
ธุรกิจนัน้ๆ 

ปัจจบุนับริษัทมีกำรลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดงันี ้ 

บริษัทย่อย  

1. บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค็ จ ากัด (UAC Hydrotek) (เดิมช่ือบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ำกดั) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 8 
เมษำยน 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50.003 ส่วนท่ีเหลือร้อย
ละ 49.997 ถือหุ้นโดย บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) (“HYDRO”)  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือด ำเนินธุรกิจผลิต
และจ ำหน่ำยน ำ้ประปำเพ่ือใช้ในอตุสำหกรรมและใช้ในกำรบริโภค รวมทัง้จ ำหน่ำยและติดตัง้วสัดุอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้อง โดยมีผู้ บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส  และนำยชัชพล 
ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

2. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทพีีท ีเอน็เนอร์ยี่ จ ากัด (UAC TPT) จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2555 ปัจจุบนั
มีทุนจดทะเบียน 150 ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50.01 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 49.99 ถือหุ้นโดย 
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บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกดั (“TPT”)  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรผลิตก๊ำซ
ชีวภำพ เพ่ือใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำรขนส่ง คมนำคม และอตุสำหกรรมทัว่ไป ปัจจุบนั UAC TPT อยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรโครงกำร CBG จ ำนวน 10 โครงกำร ในจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัเลย โดยมีผู้บริหำร
ของบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส และนำยชัชพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็น
กรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

3. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC Energy) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 สิงหำคม 2556 ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียน 70 ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือด ำเนินกำรลงทุนท่ีเก่ียวข้อง
กบัด้ำนพลงังำน ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรด้ำนพลงังำน จ ำนวน  3 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรผลิต
ไฟฟ้ ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง จ ำนวน 3 โครงกำร  โดยมีผู้บริหำร
ของบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส และนำยชัชพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็น
กรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

4. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน UAC 
Energy ร้อยละ 99.20 บริษัทได้ท ำกำรเข้ำซือ้หุ้นสำมญัเดิมจำกบริษัท ซนัเอดิสนั เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2557 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 12.525 ล้ำนบำท ทัง้นี ้บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี 
รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั ได้รับสมัปทำนกำรขำยไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จำกพลงังำนแสงอำทิตย์ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
โดยมีก ำลังกำรผลิต 752.4 กิโลวัตต์ ติดตัง้บนหลงัคำโรงงำนผลิตยำงแผ่นของบริษัท วงศ์บัณฑิต จ ำกัด ณ 
ต ำบลขุนทะเล จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรติดตัง้แผงโซลำร์  โดยมีผู้บริหำรของบริษัท 
ได้แก่ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส และนำยชชัพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

5. บริษัท ยูเอซี ทพีีท ีเพลเลทส์ จ ากัด (“UAC TPT PELLETS”) บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือ
หุ้นผ่ำน UAC TPT ร้อยละ 99.99 จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 ธันวำคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกับ 
1,000,000 บำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงอดัแท่ง  
โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส และนำยชชัพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำร
ในบริษัทดงักลำ่ว 

บริษัทร่วม 

1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด (“BBF”) ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 ส่วนท่ี
เหลือร้อยละ 70 ถือหุ้นโดยบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (“BCP”)  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน  
281.50 ล้ำนบำท  BBF เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ซึง่เป็นเชือ้เพลิงเหลวท่ีน ำไปใช้เป็นสว่นผสมทดแทน
บำงส่วนในน ำ้มนัดีเซลท่ีได้จำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียม เพ่ือให้ได้น ำ้มันไบโอดีเซลประเภทต่ำงๆ เช่น 
น ำ้มนัไบโอดีเซล B5 หรือ B10 เป็นต้น      โดยมีนำยกิตติ ชีวะเกต ุและ นำยชชัพล ประสพโชค เป็นผู้แทนเข้ำ
ร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

2. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด (“SEBIGAS UAC”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง SEBIGAS 
S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอิตำลี และบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่ำน 
บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั)ในสดัสว่นร้อยละ 49 ร้อยละ 49 และมีบริษัทท่ีปรึกษำกฎหมำยถือหุ้นร้อยละ 2 
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ตำมล ำดบั SEBIGAS UAC จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 4 ตุลำคม 2556 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน  14 ล้ำนบำท เพ่ือ
ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัเป็นท่ีปรึกษำ ออกแบบ  และรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ กำรให้บริกำรเดินเคร่ือง
และบ ำรุงรักษำ (O&M Services) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  โดยมีนำย
ชชัพล ประสพโชค  และ นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส เป็นผู้แทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทไมมี่ข้อพิพำททำงกฎหมำย ซึง่อำจก่อให้เกิดผลเสียหำยตอ่บริษัทและบริษัทย่อย 
และไมมี่ข้อพิพำททำงกฎหมำยอ่ืนใดท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน)  

ช่ือภำษำองักฤษ : UAC Global Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจหลกั : น ำเข้ำและจ ำหน่ำยสำรเคมี และอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมส ำรวจ

และผลิตก๊ำซธรรมชำติ  โรงกลั่นน ำ้มัน โรงปิโตรเคมี โรงผลิต
น ำ้มันหล่อล่ืน โรงงำนอุตสำหกรรมโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำน
อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค และลงทุนใน
อตุสำหกรรมด้ำนพลงังำนทดแทน และระบบสำธำรณปูโภค 

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107553000085 
ทนุจดทะเบียน : 331,748,331 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 277,111,038 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 554,222,076 หุ้น  
รำคำพำร์ : 0.50 บำท  
  (จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูคำ่ท่ีตรำไว้เม่ือวนัท่ี 22 ตลุำคม 2555) 
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 19 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดี

รังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
Web Site : www.uac.co.th  
เลขำนกุำรบริษัท : โทรศพัท์  0-2936-1701 ตอ่ 118 
  e-mail : sajjaporn@uac.co.th 
ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ : โทรศพัท์  0-2936-1701  
  e-mail : ir@uac.co.th 

 
6.2 ข้อมูลท่ัวไปของนิตบุิคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 

ช่ือภำษำองักฤษ : UAC Hydrotek Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 50.003 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้บ ริสุท ธ์ิ เ พ่ือใ ช้ ในกำรบริ โภคและใ ช้ ใน

อตุสำหกรรม 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554049345 

http://www.uac.co.th/
mailto:ir@uac.co.th
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ทนุจดทะเบียน : 10,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 10,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 100,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 19 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดี

รังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : UAC & TPT Energy Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 50.01 
ประกอบธุรกิจหลกั : ประกอบกิจกำรเ ก่ียวกับผลิต ก๊ำซ ชีวภำพเ พ่ือใ ช้ในกำรผลิต

กระแสไฟฟ้ำ กำรขนสง่คมนำคม และอตุสำหกรรมทัว่ไป 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105555167953 
ทนุจดทะเบียน : 150,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 90,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 1,500,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 19 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดี

รังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : UAC Energy Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 
ประกอบธุรกิจหลกั : ลงทนุโครงกำรด้ำนพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556136130 
ทนุจดทะเบียน : 70,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 46,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 700,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
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ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 19 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 

โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 

 
  ช่ือบริษัท  :  บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกัด 

ช่ือภำษำองักฤษ : Solar Energy Roof Power Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 (ถือผำ่นบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556138311 
ทนุจดทะเบียน : 12,525,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 3,150,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 125,250  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 19 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดี

รังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ำกัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : UAC TPT Pellets Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 (ถือผำ่นบริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหนำ่ยเชือ้เพลิงอดัแทง่ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105557187838 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 250,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 10,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 19 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดี

รังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
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รังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

  ช่ือบริษัท  :  บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : Bangchak Biofuel Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 30 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหนำ่ยน ำ้มนัไบโอดีเซลและผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้จำกกำร

ผลิต 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105551029246 
ทนุจดทะเบียน : 281,500,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 281,500,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 2,815,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 28 หมู ่9 ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยำ 13160 
โทรศพัท์ : 035-276500 
โทรสำร : 035-276549 
 
 
 
 
 

  ชื่อบริษัท  :  บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี จำ กัด 
ช่ือภำษำองกฤษั  : Sebigas UAC Company Limited 
สดัสวนก่ ำรถือห้นุ : ร้อยละ 49 (ถือผำน่ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ออกแบบ รับเหมำ ก่อสร้ำง โครงกำรด้ำนพลงงั ำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556161801 
ทนจดทะเบีุ ยน : 14,000,000 บำท 
ทนทุ ี่เรียกช ำระแล้ว : 14,000,000 บำท 
จ ำนวนห้นุ : 140,000  ห้นุ 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตงสั ้  ำนกงำั นใหญ่ : ชน ั ้ 18 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดี
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6.3 ช่ือ สถำนที่ตัง้ ของบุคคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 

 
1) นำยทะเบียนหุ้นสำมญั บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  62 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย  
  กรุงเทพมหำนคร 10110 
  โทรศพัท์  0-2229-2800   
 
2) ผู้สอบบญัชี นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 5599 
 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

   316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท 
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
   กรุงเทพมหำนคร 10110 
   โทรศพัท์  0-2259-5300 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

หุ้นสามัญ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 331,748,331 บำท เรียกช ำระแล้ว 277,111,038 บำท แบ่งเป็น
หุ้นสำมญัจ ำนวน 554,222,076 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท  
 

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
                                                                                                                           ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557    

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จ านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ 

1. นายกติต ิชีวะเกตุ  300,421,146  54.21 

2. กลุ่มจารุมโนภาส 38,143,652 6.89 

 2.1 นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส  24,861,158  4.49 

 2.2 นำงสำวนิรนชุ จำรุมโนภำส  13,282,494  2.40 
3. กลุ่มเสรีวิวัฒนา 24,358,976 4.40 

 3.1 นำงวรำณี เสรีวิวฒันำ  17,831,576  3.22 

 3.2 นำงสำวพิมพ์ศิริ เสรีวิวฒันำ  6,527,400  1.18 
4. นางศัลยา จารุจนิดา  14,722,500  2.66 
5. กลุ่มเลิศรัชต์กุล 12,857,400 2.32 

 6.1 นำยเจียรนยั เลิศรัชต์กลุ  10,833,360  1.95 

 6.2 นำงลดัดำ เลิศรัชต์กลุ 2,024,040 0.37 
6. นายสุทธิพงศ์ เวศย์วรุตม์  11,741,007  2.12 
7. กลุ่มลัมประเสริฐ 10,345,170 1.87 

 7.1 นำงสำวกลัยำ ลมัประเสริฐ  6,853,770  1.24 

 7.2 นำงสำวมำลี ลมัประเสริฐ 3,491,400 0.63 
8. นายพะเนียง พงษธา 9,401,220 1.70 
9. กลุ่มโกสียรักษ์วงศ์ 97,993,500 1.44 

 9.1 นำยไพฑรูย์ โกสียรักษ์วงศ์     7,950,000  1.43 

 9.2 นำงสำวไพลิน โกสียรักษ์วงศ์ 43,500 0.01 
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด  5,701,036  1.03 

 รวมผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 435,685,607 78.61 

 ผู้หุ้นรำยย่อย 118,536,469 21.39 

         รวมทัง้สิน้ 554,222,076 100.00 
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ส ำหรับทนุจดทะเบียนสว่นท่ีเหลือ จ ำนวน 54,637,293 บำท นัน้ มีไว้เพ่ือรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิของบริษัท จ ำนวนไมเ่กิน 109,274,586 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท  

ข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของชำวตำ่งชำติ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและ

ช ำระแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 หุ้นของบริษัทท่ีถือครองโดยชำวตำ่งชำติมีประมำณร้อยละ 0.005 ของทุนช ำระ
แล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัท ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั (Thai NVDR) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ออก NVDR ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เป็นหลกัทรัพย์อ้ำงอิงจ ำนวน 5,701,036 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.03 
ของหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว ณ วนัดงักล่ำว ทัง้นี ้ผู้ ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จำกหุ้นของบริษัทท่ีน ำไปอ้ำงอิงทุก
ประกำร จึงไม่สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นได้ เน่ืองจำกมิใช่ผู้ ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท แต่ทัง้นีใ้นทำง
ปฏิบตัิ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตำมดลุยพินิจอิสระของบริษัท 
ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั มิใช่ออกเสียงตำมค ำสัง่ของผู้ ถือ NVDR   

ทัง้นีจ้ ำนวนหุ้นของบริษัท ท่ีผู้ลงทุนเข้ำมำลงทุนใน NVDR นัน้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง  ซึ่งบริษัท จะไม่สำมำรถ
ก ำหนดได้ อย่ำงไรก็ตำมผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบจ ำนวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ได้จำกเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr 

 
7.3  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

บริษัทได้มีกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (“UAC-W1”) จ ำนวนไมเ่กิน 
92,200,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม รวมถงึประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไป ดงัมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

7.3.1  กำรจดัสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ ำนวน 79,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัท ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรำ 5 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในส่วนนี ้จะต้อง
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนั Record Date (คือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน พ.ศ.2555) โดย
บริษัทได้รวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นดงักล่ำวตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2555   
7.3.2  กำรจดัสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ 

บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ ำนวน 7,940,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ซึง่ได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทท่ีมีกำรออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right 
Offering) ในจ ำนวน 39,700,000 หุ้น (ณ มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) ในอตัรำ 5 หุ้นสำมญัใหม่ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยหุ้นเพ่ิมทุนในส่วนนี ้ได้ออกและเสนอขำยต่อผู้ ถือหุ้น
เดิมในช่วงระหวำ่งวนัท่ี 26-30 พฤศจิกำยน 2555 ในรำคำหุ้นละ 3.00 บำท โดยบริษัทสำมำรถขำยหุ้นเพ่ิมทุนใน
สว่นนีไ้ด้ครบทัง้จ ำนวน 

 

http://www.set.or.th/nvdr
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7.3.3  กำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ให้แก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปท่ีได้จองซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนของ
บริษัท 
บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ ำนวน 4,860,000 หน่วย ให้แก่ประชำชนและ

นกัลงทนุทัว่ไปซึง่ได้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท (Public Offering) ในจ ำนวน 24,300,000 หุ้น (ณ มลูค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำท) ในอตัรำ 5 หุ้นสำมญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) 
โดยหุ้นเพ่ิมทนุในสว่นนี ้ได้ออกและเสนอขำยตอ่ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไป ในช่วงระหวำ่งวนัท่ี 10-11 มกรำคม 
2556 ในรำคำหุ้นละ 7.90 บำท 
 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 มีก ำหนดกำรใช้สิทธิทกุวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กนัยำยน และ

ธันวำคม ของแต่ละปี ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยวนัแรกและวนัสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวนัท่ี 29 มีนำคม 
2556 และ วนัท่ี 31 มกรำคม 2559 ตำมล ำดบั โดยอตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสำมญั 1 หุ้น รำคำกำรใช้สิทธิหุ้นละ 
7.50 บำท 

เน่ืองด้วยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เมื่อวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2556 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ำยปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรำหุ้นละ 0.11112 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 51,198,482 บำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 60.88 
ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย โดยจ่ำยเป็นหุ้นสำมญัในอตัรำ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัรำหุ้น
ละ 0.10 บำท และจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.01112 บำท (กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงักำรจดัสรรหุ้น
ปันผลแล้ว ให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท)  ซึง่จำกกำรอนุมตัิกำรจ่ำยหุ้น
ปันผลดงักลำ่วท ำให้บริษัทจะต้องจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุจ ำนวนไมเ่กิน 92,150,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักล่ำว  ทัง้นี ้กำรให้สิทธิดงักล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกต้องรอกำรอนุมตัิจำกท่ี
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2556 ในวนัท่ี 5 เมษำยน 2556  ซึง่ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปัน
ผลตำมท่ีบริษัทเสนอ  โดยบริษัทได้ก ำหนดวนับนัทึกรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 3 เมษำยน 
2556 และวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 4 เมษำยน 2556 และก ำหนดจ่ำยปันผล
ในวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556 โดยวนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้เคร่ืองหมำย XD หุ้นของบริษัท คือ วนัท่ี 1 
เมษำยน 2556   

กำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นปันผลดงักลำ่วข้ำงต้น เข้ำข่ำยเป็นเง่ือนไขท่ีก ำหนดให้บริษัทต้องด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้
สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของ UAC-W1 ตำมข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (“ข้อก ำหนดสิทธิของ UAC-W1”)  ส่งผลให้มี
กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของ UAC-W1 ส ำหรับกำรใช้สิทธิในครัง้ท่ี 2 (วนัท่ี 28 มิถนุำยน 2556) เป็น
ต้นไป  ดงันี ้

 เดมิก่อนการปรับสิทธิ 
หลังการปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตัง้แต่

วันที่ 1 เมษายน 2556 
รำคำกำรใช้สิทธิ 7.50 บำทตอ่หุ้น  6.25 บำทตอ่หุ้น 
อตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วย:  1 หุ้น 1 หน่วย: 1.20 หุ้น* 

* ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ของกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิในแต่ละ
ครัง้ ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2557   หน้ำ 76 
 

 

 นอกจำกนี ้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2556 ได้มีมติอนมุตัิในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
-  กำรลดทนุ จดทะเบียนของบริษัท  โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรเพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

UAC-W1 จ ำนวน 50,497 หุ้น 
-  กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบก ำหนดวตัถุประสงค์เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรปรับสิทธิ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวนไม่เกิน 110,600,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้น
ละ 0.50 บำท โดยมีรำยละเอียดกำรเพ่ิมทนุ ดงันี ้

    ก.  เพ่ิมทนุโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหมเ่พ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล จ ำนวนไมเ่กิน 92,150,000 หุ้น 
    ข.  เพ่ิมทนุเพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ ำนวนไมเ่กิน 18,450,000 หุ้น 
 ในปี 2556 ได้มีผู้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นของบริษัทจ ำนวน 1,139,033 หน่วย จำกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ UAC-W1 ทัง้หมด 92,149,503 หน่วย  สรุปได้ดงันี ้

วันท่ีใช้สิทธิ จ านวนหน่วย UAC-W1 จ านวนหุ้น UAC จ านวนเงนิท่ีได้รับ (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 
ครัง้ท่ี 5 (31 มีนำคม 57) 14,365 17,237 107,731.25 
ครัง้ท่ี 6 – 8 ไมมี่ผู้ใช้สิทธิ 
รวมทัง้สิน้ 1,153,398 1,324,917 8,650,468.75 
หมายเหตุ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทมีใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 คงเหลือจ ำนวน 90,996,105 หน่วย 
 
7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 7.4.1  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ  40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้และ
หกัส ำรองตำ่งๆ ทกุประเภทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงิน
ปันผลดงักลำ่วจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด แผนกำรลงทนุ เง่ือนไขและข้อก ำหนดในสญัญำต่ำงๆ ท่ีบริษัทผูกพนัอยู่ รวมทัง้
ข้อจ ำกดัทำงกฎหมำย ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคตด้วย  ทัง้นี ้มติของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีอนุมตัิให้
จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน ำเสนอเพ่ือขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เว้นแต่กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่ง
คณะกรรมกำรของบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ โดยจะรำยงำนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทรำบในกำร
ประชมุครำวถดัไป  

ข้อมลูกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2554 - 2556 
ปี 2554 2555 2556 

เงินปันผล/หุ้น 0.1167 0.01112 0.16 
หุ้นปันผล/หุ้น 0.30 0.10 - 
อตัรำเงินปันผล/หุ้น 0.4167 0.11112 0.16 
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ปี 2554 2555 2556 
อตัรำก ำไรสทุธิ/หุ้น  0.20 0.29 0.24 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิเฉพำะกิจกำร (%) 75.15 60.88 149.56 

 
7.4.2  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทร่วม 

บริษัท บำงจำก ไบโอฟเูอล จ ำกดั 
กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะต้องผ่ำนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท ำเมื่อบริษัทได้มีกำรจัดสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองจะมี
จ ำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและคณะกรรมกำรอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 
อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ีบริษัทมีผลขำดทุนสะสม ห้ำมมิให้มีกำรแบ่งเงินปันผล  

บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั 
กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะต้องผ่ำนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท ำเมื่อบริษัทได้มีกำรจัดสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองจะมี
จ ำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  โดยจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไร
หลงัจำกที่บริษัทได้มีกำรจัดสรรเงินตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้แล้ว  อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่บริษัทมีผลขำดทุนสะสม 
ห้ำมมิให้มีกำรแบ่งเงินปันผล 
 

7.4.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย (ทุกบริษัท) 
กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะต้องผ่ำนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท ำเมื่อบริษัทได้มีกำรจัดสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองจะมี
จ ำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่บริษัทมีผลขำดทุนสะสม ห้ำมมิให้มีกำรแบ่งเงิน
ปันผล 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันำ ประธำนกรรมกำร 7/7 
2. นำยกิตติ  ชีวะเกต ุ กรรมกำร  7/7 

3. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำร  7/7 

4. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส กรรมกำร  7/7 

5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 7/7 

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 7/7 

7. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 7/7 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเข้ำใจบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้น และสำมำรถอทิุศเวลำในกำร
ปฏิบตัิหน้ำท่ีอย่ำงเตม็ท่ี  โดยมีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีถ่วงดลุกนัอย่ำงเพียงพอ อนัประกอบด้วย กรรมกำร
อิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรทัง้หมด แต่ไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน  ซึง่กรรมกำรอิสระทัง้ 3 ท่ำนปฏิบตัิหน้ำท่ีเป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีควำมเป็นอิสระและมีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีจะสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบ
กำรเงิน รวมถึงหน้ำท่ีอื่นในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ  นอกจำกนี ้ได้มีกำรมอบอ ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทและ
ฝ่ำยจดักำรที่ชดัเจน ตำมรำยละเอียดท่ีได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรแล้ว 
 
8.2  ผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร*  ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ ชีวะเกต ุ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร*  
2. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรผู้จดักำร** 
3. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
4. นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
5. นำงจำรุณี บญุมัง่มี ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
6. นำงอำรีย์ พลีขนัธ์  ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี 
7 นำงสำวสจัจำภรณ์ รัมยประยรู ผู้จดักำรฝ่ำยวำงแผนกำรเงินและเลขำนกุำรบริษัท 

      * นำยกิตติ ชีวะเกต ุลำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรผู้จดักำร เม่ือวนัท่ี 11 มิถนุำยน 2557 
     ** นำยชชัพล ประสพโชค ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรผู้จดักำร เม่ือวนัท่ี 12 มิถนุำยน 2557 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้ จัดกำรมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ตำมท่ี

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย รวมถงึเร่ืองหรือกิจกำรตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1) ด ำเนินกิจกำร และ/หรือ บริหำรงำนประจ ำวนัของบริษัท  
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2) จดัเตรียมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอ ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษัท 
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทเพ่ือพิจำรณำ ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้ควำม
เห็นชอบ  

3) ด ำเนินกำรหรือปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีได้รับอนมุตัิ 
4) อนมุตัิคำ่ใช้จ่ำย หรือเงินลงทนุนอกงบประมำณประจ ำปี หรือเกินกว่ำงบประมำณประจ ำปี ได้เป็นจ ำนวนเงินไม่

เกิน 5 ล้ำนบำท ส ำหรับกรรมกำรผู้จดักำร และไมเ่กิน 10 ล้ำนบำท ส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
5) มีอ ำนำจอนุมตัิกำรเบิกจ่ำยเงินตำมงบประมำณท่ีได้รับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ได้แก่ กำรเบิกจ่ำยต่อ

ครัง้วงเงินเกินกวำ่ 200,000 บำท กำรเบิกเงินทดรองจ่ำยตอ่ครัง้วงเงินเกินกวำ่ 50,000 บำท กำรเลีย้งรับรองและ
ให้ของขวญัตำมงบประมำณตอ่เดือนวงเงินเกินกวำ่ 100,000 บำท กำรจดัหำสินทรัพย์ถำวรวงเงินไม่เกิน 2 ล้ำน
บำท กำรอนมุตัิใบเสนอรำคำวงเงินเกินกวำ่ 50 ล้ำนบำท  กำรอนมุตัิใบสัง่ขำยวงเงินเกินกวำ่ 50 ล้ำนบำท  

6) มีอ ำนำจอนุมตัิกำรตดัหนีส้ญูไม่เกิน 500,000 บำท ส ำหรับกรรมกำรผู้จดักำร และ ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท ส ำหรับ
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

7) พฒันำองค์กรและบคุลำกรให้มีคณุภำพและประสิทธิภำพอย่ำงตอ่เน่ือง 
8) เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจของบริษัทในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย 

ระเบียบ ข้อก ำหนด ค ำสัง่ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
9) ดแูลและรักษำภำพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร 
10) ปฏิบตัิหน้ำท่ีอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรชดุย่อยตำ่งๆ 
ทัง้นี ้อ ำนำจประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้จดักำร ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บุคคลอื่นท่ีประธำน

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้จดักำรเห็นสมควร จะไมร่วมถงึอ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมตัิรำยกำรใดท่ี
ตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องซึง่อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกับผลประโยชน์
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรที่ไมอ่ยู่ภำยใต้กำรด ำเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษัท ซึง่กำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำว
จะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือพิจำรณำและอนุมตัิตำมท่ีข้อบงัคบัของ
บริษัทหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 
 
8.3  เลขานุการบริษัท 

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
และตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตัง้นำงสำว    
สจัจำภรณ์ รัมยประยูร ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 19 พฤษภำคม 2555  เพ่ือท ำหน้ำท่ีดูแลและให้
ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ปฏิบัติ
หน้ำท่ีในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รับผิดชอบในกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
บนัทกึรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดแูลและประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติ
ของท่ีประชมุดงักลำ่ว รวมทัง้ท ำหน้ำท่ีจดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรส ำคญัของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดั
ประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น 
รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร ตลอดจนมีหน้ำท่ีและ
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ควำมรับผิดชอบอื่นๆ ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์   โดยคณุสมบตัิของ 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนกุำรบริษัทปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 
 
8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ก.   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 กรรมกำร 

  ในปี 2557 บริษัทมีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนให้แก่กรรมกำร ดงันี ้ 

รายชื่อ ค่าตอบแทนกรรมการ 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันำ 300,000 
2. นำยกิตติ  ชีวะเกต*ุ 60,000 
3. นำยชชัพล ประสพโชค* 60,000 

4. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส* 60,000 

5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ 300,000 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 240,000 
7. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ 240,000 
โบนสักรรมกำรท่ีไมใ่ชผู่้บริหำร 760,000 

รวม 2,020,000 

หมำยเหต ุ:  * เป็นค่ำตอบแทนท่ีได้ รับจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรเพียงอย่ำงเดียว โดย
กรรมกำรบริหำรได้รับค่ำตอบแทนในอัตรำเดือนละ 5,000 บำทเท่ำนัน้ และไม่มีสิทธิได้รับ
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของบริษัท  

ทัง้นี ้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2557 มีมติอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรรำยเดือนประจ ำปี 2557 เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000 บำท (ไม่รวมโบนัสกรรมกำรท่ีไม่ใช่
ผู้บริหำร) โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

ต ำแหน่ง 
คำ่ตอบแทน (บำท/คน/เดือน) 

2557 
1) ประธำนกรรมกำร  
2) กรรมกำร                                   
3) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                                                    
4) กรรมกำรตรวจสอบ 
5) กรรมกำรบริหำร 
 โบนสักรรมกำรท่ีไมใ่ช่ผู้บริหำร 

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

ไมเ่กินร้อยละ 1.5 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวม 
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เง่ือนไขกำรจ่ำยคำ่ตอบแทน 
- คณะกรรมกำรท่ีมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน ได้แก่ คณะกรรมกำรของบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เท่ำนัน้ 
- กรรมกำรของบริษัทแตล่ะคนสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองในชุดต่ำงๆ ได้ด้วย  

และสำมำรถได้รับเงินคำ่ตอบแทนกรรมกำรของแตล่ะต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนด  
- กรรมกำรของบริษัทจะได้รับคำ่ตอบแทนเป็นเงินในอตัรำเดือนละ 10,000 บำท  และกรรมกำรบริหำรจะได้รับ

ค่ำตอบแทนเป็นเงินในอัตรำเดือนละ 5,000 บำท อย่ำงไรก็ดี หำกกรรมกำรบริหำรด ำรงต ำแหน่งใน
คณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองชุดอื่นๆ ด้วย กรรมกำรบริหำรท่ำนดงักล่ำวจะ
ไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัท และ/หรือไม่มีสิทธิรับค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรเฉพำะ
เร่ืองในชดุอ่ืนๆด้วย แตจ่ะได้รับคำ่ตอบแทนเฉพำะในสว่นของต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรเท่ำนัน้  

- คณะกรรมกำรของบริษัทและคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทในรูป
ของเงินรำงวลั เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตำมข้อบงัคบัหรือ
ตำมท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึง่อำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑ์และจะก ำหนด
ไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจำกนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง
และสวสัดิกำรตำ่งๆ ตำมระเบียบของบริษัท โดยจะต้องไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังำนและลกูจ้ำงของ
บริษัท  ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ในอนัท่ีจะได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรและผลประโยชน์ในฐำนะท่ีเป็น
พนกังำน หรือลกูจ้ำงของบริษัท  นอกจำกนีก้ำรจ่ำยค่ำตอบแทนดงักล่ำวนัน้จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักำร
ด ำรงคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ ตำมท่ีกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์จะก ำหนด  

- กรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำรของบริษัททุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับโบนัส ในกรณีท่ีบริษัทเห็นสมควรบริษัทอำจจะ
พิจำรณำกำรจ่ำยโบนสันีใ้ห้กบักรรมกำรท่ีไมใ่ช่ผู้บริหำรทกุคนรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 1.5 ของก ำไรสทุธิของงบ
กำรเงินรวม  ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ พิจำรณำว่ำเห็นควรจะให้มีกำรจ่ำยโบนสัให้กรรมกำรท่ีไม่ใช่
ผู้บริหำรเมื่อใด รวมทัง้ให้พิจำรณำรำยละเอียดกำรจ่ำยโบนสั อำทิเช่น กำรจ่ำยโบนสัให้จ่ำยให้กรรมกำรท่ี
ไมใ่ช่ผู้บริหำรทกุคนท่ียงัคงด ำรงต ำแหน่งอยู่  กรณีท่ีกรรมกำรท่ีไมใ่ช่ผู้บริหำรคนใดเพ่ิงเข้ำด ำรงต ำแหน่งและ
ยงัไม่ครบปี กำรจ่ำยโบนสัอำจจะจ่ำยตำมสดัส่วนของระยะเวลำของกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรท่ีไม่ใช่
ผู้บริหำรคนนัน้ 

 ผู้บริหำร   
ในปี 2557 บริษัทจ่ำยคำ่ตอบแทนให้ผู้บริหำร ดงันี ้

ค่าตอบแทน 
2556 2557 

จ านวนราย* 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

จ านวนราย* 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

1.  เงินเดือนโบนสั และคำ่ตอบแทนอื่นๆ 
ได้แก่ คำ่นำยหน้ำ คำ่พำหนะ เงิน
สมทบประกนัสงัคม  

4   12.80 4   11.61 

2. เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 4 0.44 4 0.48 
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ค่าตอบแทน 
2556 2557 

จ านวนราย* 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

จ านวนราย* 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

3.  เงินสมทบซือ้หุ้นของบริษัท(EJIP) 3   0.35 3   0.30 
รวม  13.59  12.39 

หมำยเหตุ : * ค่ำตอบแทนผู้บริหำรในปี 2556 และ 2557 ข้ำงต้น ไม่ได้รวมค่ำตอบแทนของผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี 
ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน และ ผู้จดักำรฝ่ำยวำงแผนกำรเงินและเลขำนกุำรบริษัท 

 
ข.   ค่าตอบแทนอ่ืน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้รับคำ่ตอบแทนอื่น ได้แก่ 
ประเภท เบีย้ประกัน วงเงนิคุ้มครอง 

ประกนัสขุภำพ 10,613 บำท/คน/ปี เง่ือนไขตำมประเภทกำรรักษำ 
ประกนัชีวิต 3,960 บำท/คน/ปี 800,000 บำท 
ประกนัอบุตัิเหต ุ 650 บำท/คน/ปี 500,000 บำท 

 
8.5  บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทมีพนกังำน (ไม่รวมผู้บริหำรของบริษัท 4 ท่ำน) จ ำนวนทัง้สิน้ 114 คน ซึง่เป็นพนกังำน
ประจ ำทัง้หมด โดยสำมำรถแบ่งตำมสำยงำนได้ดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน 
ขำยและกำรตลำด (Sales & Marketing) 15 
พฒันำธุรกิจ (Business Development) 3 
โครงกำรและวิศวกร (Project & Engineer) 9 
บริหำรซพัพลำยเชน (Supply Chain Management) 7 
บญัชี (Accounting) 7 
กำรเงิน (Finance) 4 
วำงแผนกำรเงิน (Finance Planning) 2 
จดัซือ้ (Procurement) 5 
บริหำรทัว่ไปและเลขำนกุำร (Admin & Executive Secretary)  16 
ทรัพยำกรบคุคล 2 
CSR&QM 2 
โรงงำน CBG 16 
โรงงำน PPP 26 
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 ค่าตอบแทนพนักงาน     
ในปี 2557 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำนรวมเป็นเงิน 68.63 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่ำ
นำยหน้ำ คำ่พำหนะ เงินสะสมกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เงินสมทบประกนัสงัคม เงินสมทบซือ้หุ้นของบริษัท (EJIP) และอื่นๆ 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2547 กบับริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทุนไทยพำณิชย์ และ
เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2552 ได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหำรกองทุนส ำรองเลีย้งชีพเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทุนกสิกร
ไทย จ ำกัด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่พนักงำน และเพ่ือจูงใจให้พนักงำนท ำงำนกับบริษัทใน
ระยะยำว  

  ค่าตอบแทนอ่ืน 
เมื่อวนัท่ี 1 ตลุำคม 2554 บริษัทได้เร่ิมโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลกูจ้ำง (Employee Joint Investment 
Program : “EJIP”) ของบริษัทและบริษัทย่อย วตัถุประสงค์เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบตัิงำน และสร้ำงควำมรู้สกึส่วน
ร่วมในกำรเป็นเจ้ำของบริษัท รวมทัง้ธ ำรงรักษำพนกังำนไว้กบับริษัท อำยโุครงกำร 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 2554 ถึง
วนัท่ี  30 กนัยำยน 2557 พนกังำนท่ีจะเข้ำร่วมโครงกำรได้ต้องเป็นพนกังำนประจ ำของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีอำยุกำร
ท ำงำนงำนไมน้่อยกวำ่ 1 ปี ในวนัเข้ำร่วมโครงกำร และเป็นพนกังำนระดบัผู้จดักำรแผนกขึน้ไปหรือท่ีบริษัทเห็นว่ำมีควำม
เหมำะสม แต่ไม่รวมถึงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โดยเป็นไปตำมควำมสมคัรใจของผู้ ท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำร 
โดยต้องจ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือนทกุเดือน และบริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ 5-7 ของ
เงินเดือนพนกังำนท่ีเข้ำสมทบโครงกำร ซึง่อตัรำท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบขึน้อยู่กบัอำยุกำรท ำงำนของผู้ เข้ำร่วม
โครงกำรในวนัท่ีพนกังำนเข้ำร่วมโครงกำร ในแต่ละเดือนเงินสมทบดังกล่ำวจะถูกน ำไปซือ้หุ้นของบริษัท (“UAC”) ท่ีซือ้
ขำยอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดและเง่ือนไขของ
โครงกำรท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันท่ี 22 
กนัยำยน 2554 ทัง้นี ้พนักงำนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถทยอยขำยหุ้น UAC ในโครงกำรได้เมื่อครบก ำหนดเวลำ 1 ปี 
ตำมอตัรำสว่นท่ีก ำหนดไว้ โดยบริษัทได้มอบหมำยให้บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั เป็นตวัแทนด ำเนินกำรในเร่ืองนี  ้

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบำยพฒันำบคุลำกรทกุระดบัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถอนัจะท ำให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัทในกำรท่ีจะมีบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพ ท่ีจะสำมำรถสร้ำงผลงำนให้กบับริษัท โดยมีแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทัง้
ภำยในและภำยนอกเพ่ือเสริมทกัษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของพนกังำนแตล่ะระดบั  
ทัง้นี ้บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ ให้กับพนักงำนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนในกำรท ำกิจกรรมร่วมกันในหมู่
พนกังำน 
- โครงกำรกิจกรรมแบดมินตนั เพ่ือส่งเสริมให้พนกังำนมีสขุภำพกำยและสขุภำพจิตท่ีดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร

ท ำงำน และเพ่ิมควำมสมัพนัธ์อนัดีในกลุม่ด้วย 
- โครงกำรสง่เสริมกำรท ำงำนเป็นทีม  โดยมีกิจกรรมนอกสถำนท่ีเพ่ือส่งเสริมให้พนกังำนได้ร่วมกิจกรรมด้วยกนั  เช่น 

กิจกรรมกีฬำและฉลองวนัปีใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมสำมคัคีและควำมสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหว่ำงผู้บริหำรและกลุ่ม
พนกังำนด้วยกนั 
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- โครงกำรกิจกรรมกำรอวยพรวนัเกิด เพ่ือให้พนกังำนมีควำมใกล้ชิด และสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีกับเพ่ือนร่วมงำน 
ท ำให้เกิดควำมผกูพนัทัง้ตอ่เพ่ือนพนกังำนและองค์กร  

- กิจกรรมรดน ำ้ด ำหวัวนัสงกรำนต์  บริษัทฯ จดัให้มีประเพณีรดน ำ้ด ำหวัในวนัสงกรำนต์ทุกปี เพ่ือสร้ำงควำมสมัพนัธ์
อนัดีระหวำ่งพนกังำนและผู้บริหำร 

- กิจกรรม CEO พบพนกังำนใหม่  บริษัทฯ จดัให้ CEO ได้พบปะกบัพนกังำนท่ีเพ่ิงเข้ำมำท ำงำนใหม่ ทัง้นีเ้พ่ือสร้ำง
ควำมรู้สึกท่ีดีให้กับพนักงำนท่ีเข้ำมำใหม่ และให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู้ บริหำรท่ีได้ให้ควำมส ำคัญกับ
พนกังำน 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
บริษัทได้ตระหนกัดีและให้ควำมส ำคญัตอ่ระบบกำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึง่
จะท ำให้เกิดควำมเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยัง่ยืน ภำยใต้กำรด ำเนินงำน
อย่ำงมีจรรยำบรรณและเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือ
ยกระดบักำรด ำเนินกำรท่ีมีอยู่แล้ว ให้มีควำมเป็นระบบมำตรฐำนท่ีชดัเจน และกระจำยกำรปฏิบตัิไปสูพ่นกังำนของบริษัท
ทกุระดบัชัน้ อนัเป็นกำรเสริมสร้ำงให้เกิดวฒันธรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรอย่ำงแท้จริง โดยมีนโยบำยหรือกำรด ำเนินกำรท่ี
รักษำสิทธิขัน้พืน้ฐำนท่ีผู้ ถือหุ้นพึงได้รับอย่ำงเป็นธรรมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดหรือมำกกว่ำนัน้ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์
สงูสดุต่อบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยำวและอย่ำงยัง่ยืน  ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรไว้บน Website ของบริษัท และเผยแพร่ให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบเพ่ือให้ทุกคน
ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพ่ือสง่เสริมกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนของบริษัท 
 
ในปี 2557 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย (IOD) ได้มีกำรปรับแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรส ำรวจ ซึ่งมีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรประเมินในแต่ละหมวดเพ่ือให้สอดคล้องกบัมำตรฐำน ASEAN CG Scorecard  โดยบริษัทได้รับผล
ประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82 (ระดบั “ดีมำก”) สงูกว่ำคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวมท่ีร้อยละ 72 และคะแนนรำยหมวดทุกหมวดมีคะแนนมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยรำยหมวดของบริษัทจดทะเบียนท่ีท ำกำร
ส ำรวจทัง้หมด โดยสรุปสำระส ำคญัในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในสิทธิพืน้ฐำนต่ำงๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐำนะของนกัลงทุนในหลกัทรัพย์และในฐำนะ
เจ้ำของบริษัท เช่น สิทธิในกำรซือ้ ขำย โอน หลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในกำรท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบริษัท สิทธิ
ในกำรได้รับข้อมูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำงๆ ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำร
ร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
กำรอนมุตัิธุรกรรมท่ีส ำคญัและมีผลตอ่ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของ
บริษัท เป็นต้น และยงัสนบัสนุนให้กรรมกำรบริษัททุกคน ผู้บริหำร รวมทัง้ผู้สอบบญัชีเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นอย่ำงพร้อม
เพรียงกนั   โดยในปี 2557 บริษัทได้จดักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ในวนัท่ี 4 เมษำยน 2557  ซึง่บริษัทได้มี
กำรปฏิบตัิท่ีเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ดงันี ้
 

 การแจ้งเชญิประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2557 ได้มีมติให้จัดกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2557 ในวนัท่ี 4 เมษำยน 2557  โดยบริษัทได้เปิดเผยมติกำรประชุม วนัประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม และ
แจ้งข่ำวผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ก่อนกำรจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชมุโดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยจดัส่งให้กบั
ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำมำกกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และได้ท ำกำรประกำศลงในหนงัสือพิมพ์รำยวนัติดต่อกนั 3 วนั คือ 
วนัท่ี 25 – 27 มีนำคม 2557 เพ่ือบอกกลำ่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรลว่งหน้ำเพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตวัก่อนมำเข้ำ
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ร่วมประชุม   นอกจำกนี ้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบท่ีมีรำยละเอียดครบถ้วน รวมถึง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบทุกวำระทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษบน Website ของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ
ก่อนวนัประชุม 30 วัน และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุนรับทรำบกำรเปิดเผยดงักล่ำวผ่ำนระบบ Elcid ของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 

 การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมครบทัง้ 7 ท่ำน รวมถึง ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษำ
กฎหมำยของบริษัท ก่อนเร่ิมกำรประชุมประธำนท่ีประชุมได้แนะน ำกรรมกำร ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษำกฎหมำยของ
บริษัทให้ท่ีประชุมรับทรำบ และได้มอบหมำยให้ท่ีปรึกษำกฎหมำยแจ้งวิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ 
รวมทัง้ได้แจ้งวิธีกำรลงคะแนนเสียงส ำหรับวำระเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระซึง่จะลงคะแนนเสียง
เป็นรำยบคุคล และได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้ำประชมุร่วมนบัคะแนนเสียงในกำรประชมุด้วย 
 
กำรด ำเนินกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตำมล ำดบัวำระในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีกำรเพ่ิมเติมวำระอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบุใน
หนงัสือเชิญประชมุ โดยมีกำรให้ข้อมลูตำมระเบียบวำระและเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะแสดงควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ตัง้ข้อซกัถำม และให้เวลำในกำรพิจำรณำแต่ละวำระอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ซึง่ประธำนและผู้บริหำร
จะตอบข้อซกัถำมอย่ำงชดัเจน ตรงประเดน็ และให้ควำมส ำคญักบัทกุค ำถำม ก่อนท่ีจะให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวำระ ส ำหรับวำระค่ำตอบแทนกรรมกำรได้มีน ำเสนอนโยบำยค่ำตอบแทนและวิธีกำรในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรต่อผู้ ถือหุ้น และได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรออกเสียงเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมี
สิทธิท่ีจะเลือกกรรมกำรท่ีเห็นว่ำมีคณุสมบตัิเหมำะสม โดยได้ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส ำหรับวำระ
เลือกตัง้กรรมกำรเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐำน  
 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ
หรือบคุคลใดๆ เข้ำร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทได้ จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือ
นดัประชมุ  ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 มีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุด้วยตนเองจ ำนวน 88 รำย จ ำนวนหุ้นรวม 
357,487,061 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจำกผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 48 รำย จ ำนวนหุ้นรวม 53 ,868,846 หุ้น 
รวมผู้ เข้ำร่วมประชุมทัง้หมดเป็นจ ำนวน 136 รำย รวมจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ 411 ,355,907 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 74.22 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 554,204,839 หุ้นซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตำมกฎหมำยและตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
 

 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ในกำรประชุมทุกครัง้จะมีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ประเด็นซักถำม และข้อคิดเห็นท่ีส ำคัญไว้อย่ำงถู กต้อง
ครบถ้วน  รวมถึงผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ แยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไว้ในรำยงำนกำร
ประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้  โดยเผยแพร่มติท่ีประชุมผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีประชมุ คือ วนัท่ี 8 เมษำยน 2557  และได้สง่รำยงำนกำรประชมุให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และนำยทะเบียนบริษัทมหำชน กรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ในวนัท่ี 18 เมษำยน 2557 ซึง่อยู่ภำยในกรอบเวลำท่ีก ำหนด 14 วนั รวมทัง้ได้เผยแพร่
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รำยงำนกำรประชุมทัง้ภำษำไทยและองักฤษ วีดีทศัน์แสดงภำพ และเสียงของกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 
บน Website ของบริษัท 

 

2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยไมค่ ำนงึถงึเพศ อำย ุเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ โดยมีกำรปฏิบตัิตอ่ผู้
ถือหุ้น ดงันี ้
 

 การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
บริษัทมีนโยบำยท่ีจะสร้ำงควำมเท่ำเทียมกนัให้เกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรำยทกุกลุ่ม โดยเฉพำะกบัผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิด
โอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย ซึง่ถือหุ้นท่ำนเดียวหรือหลำยท่ำนรวมกนัไม่น้อยกว่ำ 200,000 หุ้น ต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกว่ำ 6 
เดือน สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรง ต ำแหน่ง
กรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมลูรำยละเอียดเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ และ/หรือ คณุสมบตัิ และ
กำรให้ควำมยินยอมของผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือ โดยบริษัทจะกลัน่กรองระเบียบวำระท่ีจะเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง และคดั
สรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมำะสม ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ก่อนน ำเสนอให้
คณะกรรมกำร บริษัทเพ่ือพิจำรณำและก ำหนดในระเบียบวำระกำรประชมุตอ่ไป 
 
ในวนัท่ี 14 ตลุำคม 2556 จงึได้ประชำสมัพนัธ์ผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่ำน Website 
ของบริษัท ภำยใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” ในกำรเผยแพร่ข่ำว กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้
ถือหุ้นและเสนอช่ือกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยแจ้งหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเสนอวำระกำรประชุมและรำยช่ือ
กรรมกำร   ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุและช่ือกรรมกำรมำยงับริษัทได้ตัง้แตว่นัท่ี 14 ตลุำคม 2556 ถงึ วนัท่ี 31 
มกรำคม 2557 ก่อนท่ีจะมีกำรประชมุคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและสรรหำเพ่ือคดัเลือกกรรมกำรแทนกรรมกำร
ท่ีครบรอบต้องออกตำมวำระ 1 ใน 3 และท่ีประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำบรรจุวำระกำรประชุม   ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้น
สง่ข้อมลูมำยงับริษัทเพ่ือพิจำรณำแตอ่ย่ำงใด ซึง่เลขำนกุำรบริษัทได้รำยงำนตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัททรำบแล้ว 
 

 การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยดูแลต้อนรับให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมำประชุม โดย
เปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลำประชุม 2 ชัว่โมง กำรขยำยระยะเวลำรับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลำก่อนกำรพิจำรณำวำระ
กำรประชมุสดุท้ำย กำรใช้ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วและถกูต้องแมน่ย ำ  
 
ในกำรด ำเนินกำรประชุมแต่ละครัง้ บริษัทจะให้โอกำสแก่ผู้ ถือหุ้ นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย โดยก่อนเร่ิมกำรประชุม 
ประธำนท่ีประชมุจะชีแ้จงกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวำระและยงั
เปิดโอกำสให้ผู้ เข้ำร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซกัถำมในแต่ละวำระโดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม 
เพียงพอ โดยประธำนท่ีประชุมจะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระกำรประชุม รวมทัง้มีนโยบำยท่ีจะไม่เพ่ิมวำระกำร
ประชมุในท่ีประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกำสศกึษำข้อมลูประกอบวำระกำรประชุม
ก่อนกำรตดัสินใจ 
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 การใช้ข้อมูลภายในและการเข้าท ารายการระหว่างกัน 
บริษัทก ำกบัดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยในอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือป้องกนักำรหำประโยชน์จำกข้อมลูภำยในให้แก่ตนเอง หรือ ผู้อื่น
ในทำงมิชอบ (Abusive self-dealing) เพ่ือให้เกิดควำมยตุิธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทุกรำย โดยบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงใน
กำรเก็บรักษำข้อมลูภำยในของบริษัท และแนวทำงป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในแสวงหำประโยชน์ส่วนตนเป็นค ำสัง่ท่ีเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร  รวมทัง้ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนจะต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้
ควำมลบั และ/หรือข้อมูลภำยใน และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลบั และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท อนั
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  นอกจำกนี ้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนท่ีอยู่ใน
หน่วยงำนท่ีได้รับข้อมลูภำยในของบริษัทต้องไมใ่ช้ข้อมลูดงักลำ่วก่อนเปิดเผยสูส่ำธำรณชน และห้ำมบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั
ข้อมูลภำยในท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำย
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม (เช่น Nominee ผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล) ภำยใน 1 เดือน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตร
มำสและงบกำรเงินประจ ำปี และหลงักำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วอย่ำงน้อย 3 วนั 
 
บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกบัหน้ำท่ีท่ีต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท และบทก ำหนด
โทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมกำร หรือผู้บริหำร มีกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ควรแจ้งเลขำนุกำรบริษัทล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ี
ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำร
ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบเพ่ือเผยแพร่ตอ่สำธำรณะตอ่ไป 
ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดโทษทำงวินัยส ำหรับผู้ แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัท ไปใช้ หรือน ำไป
เปิดเผยจนอำจท ำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตกัเตือนด้วยวำจำ กำร
ตกัเตือนเป็นหนงัสือ กำรภำคทณัฑ์ตลอดจนกำรเลิกจ้ำง พ้นสภำพกำรเป็นพนกังำนด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก 
แล้วแตก่รณี เป็นต้น 
 
นอกจำกนี ้บริษัทได้ยึดหลกักำรในกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั และได้ก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรเร่ืองกำรมี
สว่นได้เสียอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยเฉพำะในกำรพิจำรณำธุรกรรมระหวำ่งบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสีย หรือ
มีส่วนเก่ียวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดงักล่ำว ผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองนัน้จะต้องรำยงำนให้บริษัททรำบโดยทันที และไม่ร่วม
พิจำรณำหรือออกเสียงในเร่ืองนัน้ๆ  รวมทัง้ได้ก ำหนดแนวทำงเพ่ือมิให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เก่ียวข้อง เข้ำร่วมกระบวนกำรตดัสินใจในกำรพิจำรณำธุรกรรมดงักล่ำว โดยในกำรออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท กรรมกำรซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัตอ่สิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไมว่ำ่จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น เจ้ำหนี ้ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง ภำครัฐ สงัคม และชุมชน เป็นต้น โดย
บริษัทตระหนักดีว่ำกำรสนับสนุนและข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำร
พัฒนำธุรกิจของบริษัท   ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
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ดงักลำ่วได้รับกำรดแูลเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี ้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ค ำนงึถงึสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย ตำม
แนวทำงดงัตอ่ไปนี ้  
ผู้ ถือหุ้น : ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั รักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็น

กำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสุดให้กับผู้ ถือ
หุ้น โดยค ำนงึถงึกำรเจริญเติบโตของบริษัท อย่ำงยัง่ยืน เพ่ือสร้ำงมลูค่ำเพ่ิม และให้ผลตอบแทนท่ี
เหมำะสมอย่ำงตอ่เน่ือง รวมทัง้ยดึมัน่กำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

พนกังำน : ปฏิบตัิกบัพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน สวสัดิกำร เช่น กองทุน
ส ำรองเลีย้งชีพ กำรประกนัชีวิตและอบุตัิเหต ุและกำรพฒันำศกัยภำพ โดยถือว่ำพนกังำนทุกคนเป็น
ทรัพยำกรท่ีมีคำ่ และเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรผลกัดนัองค์กรให้ประสบควำมส ำเร็จ  ดงันัน้ จึงมีควำม
มุง่มัน่ท่ีจะพฒันำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงวฒันธรรม และบรรยำกำศกำรท ำงำน 
ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม ส่งเสริมกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน ให้มีควำมก้ำวหน้ำ 
มีควำมมัน่คงในอำชีพ พร้อมให้ควำมมัน่ใจในคณุภำพชีวิต ควำมส ำคญักบักำรรักษำสขุภำพ และ
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน รวมทัง้รักษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน รับฟังข้อคิดเห็น  และ
ข้อเสนอแนะจำกพนกังำนทกุระดบัอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำคกนั 
ทัง้นี ้บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ให้กับพนักงำนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนในกำรท ำ
กิจกรรมร่วมกนัในหมู่พนกังำน เช่น กิจกรรมชมรมแบดมินตนั  กิจกรรมนอกสถำนท่ีเพ่ือส่งเสริม
กำรท ำงำนเป็นทีม เช่น กิจกรรมกีฬำสีและฉลองวนัปีใหม่  กิจกรรม CEO พบพนักงำนใหม ่
กิจกรรมรดน ำ้ด ำหวัวนัสงกรำนต์  กิจกรรมวนัเกิดพนกังำน กิจกรรมกำรท ำบุญส ำนกังำน เป็นต้น  
รวมถึง จดัให้มีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีให้กบัพนกังำนของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นประจ ำ
ทกุปี 

ลกูค้ำ : มุง่มัน่สร้ำงควำมพงึพอใจ และควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำ เอำใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ โดยลกูค้ำ
จะต้องได้รับสินค้ำ/บริกำรท่ีดี มีคุณภำพ ควำมปลอดภัย ในระดบัรำคำท่ีเหมำะสม และเป็นไป
ตำมมำตรฐำนท่ีได้ก ำหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีมีต่อลกูค้ำอย่ำงเคร่งครัด  มี
กำรพฒันำยกระดบัมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรให้สงูขึน้อย่ำงต่อเน่ือง รักษำสมัพนัธภำพท่ีดี และ
ยัง่ยืนกบัลกูค้ำอย่ำงจริงจัง และสม ่ำเสมอ รวมถึงไม่น ำข้อมูลของลกูค้ำมำใช้เพ่ือประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  
ทัง้นี ้ท่ีผ่ำนมำบริษัทได้รับผลกำรประเมินจำกลกูค้ำในระดบัท่ีดี 

คูค้่ำและ
เจ้ำหนี ้

: ค ำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และมีควำมซื่อสตัย์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
รักษำผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่ำและเจ้ำหนี ้โดยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกติกำท่ีก ำหนดร่วมกนั
อย่ำงเคร่งครัด และมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่
สุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไข ต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทจะ
คดัเลือกคู่ค้ำมีหลกักำรและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน  อีกทัง้มีกำรปฏิบัติต่อ
เจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม รวมถึงกำรช ำระคืนตำมก ำหนดเวลำ กำรดูแลหลกัทรัพย์ค ำ้ประกันและ
เง่ือนไขอื่นๆ ตำมข้อสญัญำอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
โดยจะมีกำรรำยงำนคู่ค้ำและเจ้ำหนีล้่วงหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมข้อผูกพนัในสญัญำ และ
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ร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดงักลำ่ว 
คูแ่ข่ง  ปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำสอดคล้องกับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกับหลัก

ปฏิบตัิกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ และยึดถือกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดีอย่ำงเสมอภำคกนั  ไม่กีดกนัผู้อื่น
ในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทำงธุรกิจ ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ ให้ร้ำย
ป้ำยสี และโจมตีคูแ่ข่งโดยปรำศจำกมลูควำมจริง หรือมีกำรกระท ำกำรใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อกำร
แข่งขนั  

ภำครัฐ  ให้ควำมส ำคัญกับควำมโปร่งใส และค ำนึงถึงควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรติดต่อท ำธุรกรรมกับ
เจ้ำหน้ำท่ี หรือหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำร ท่ีอำจส่งผลต่อกำรกระท ำท่ีไม่
เหมำะสม และขดัแย้งตอ่หลกักำรบริหำรจดักำรที่ดี รวมทัง้ตอ่ต้ำนกำรให้สินบนตำ่งๆ ตอ่เจ้ำหน้ำท่ี
ของรัฐ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก หรือผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัท 

สิ่งแวดล้อม 
ชมุชน และ
สงัคม  

: บริษัทมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ในด้ำน
ควำมปลอดภัย คณุภำพชีวิต และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมกำรใช้พลงังำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตระหนักถึงคุณภำพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนและกำร
ตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทจะต้องท ำให้แน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์และกำรประกอบธุ รกิจของ
บริษัททกุอย่ำงถกูต้องและสอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบหรือมำตรฐำน และข้อก ำหนดต่ำง 
ๆ และไมส่ง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสงัคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อีกทัง้
ยงัได้สง่เสริมให้พนกังำนมีจิตส ำนกึและมีควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้ำง 
รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ ได้ด ำเนินกิจกรรมร่วมกบัชุมชนท่ีบริษัทด ำเนิน
ธุรกิจอยู่ตำมสมควร 
บริษัทได้จัดให้มีโครงกำรรณรงค์ประหยัดพลงังำนในองค์กร  ซึง่บริษัทตระหนักและค ำนึงถึงกำร
ประหยัดพลงังำนโดยเร่ิมจำกภำยในองค์กร จึงได้ส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีจิตส ำนึกเร่ืองกำร
ประหยดัพลงังำนอย่ำงต่อเน่ือง  นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือ
ช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนด้วย ภำยใต้กรอบกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรด้ำน CSR อำทิเช่น  กำรมอบทนุกำรศกึษำให้กบัเด็กนกัเรียนในโรงเรียนท่ี
ตัง้อยู่บริเวณรอบๆ โรงงำน  เข้ำร่วมกิจกรรมวนัเด็กกับทำงโรงเรียนและชุมชน  โครงกำรเกษตร
อินทรีย์รุ่นเยำว์ซึ่งเป็นโครงกำรน ำปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีได้จำกกำรผลิตก๊ำซชีวภำพของโรงงำน CBG ท่ี
อ ำเภอแมแ่ตง มำปลกูผกัปลอดสำรพิษเพ่ือปลกูฝังให้เดก็เรียนรู้วิธีกำรปลกูผกัแบบง่ำยๆ  โครงกำร
มอบอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือสง่เสริมให้เดก็ได้เรียนรู้ทำงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  กิจกรรมวดัสร้ำงสขุ
ซึ่งเป็นกำรร่วมมือกับ CSR Club จำกสมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ maiA  
กิจกรรมซ่อมแซมถนนสำธำรณะท่ีช ำรุดบริเวณทำงเข้ำโรงงำนเพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำ
สำธำรณประโยชน์ให้กบัชมุชนบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น 
 บริษัท มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ อีกหลำยโครงกำร เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกำรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภำยใต้กำร
ด ำเนินธุรกิจท่ีตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมหรือผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้กบัผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทกุฝ่ำย เพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ยืนตอ่ไปในอนำคต 
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บริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยป้องกันกำรทุจริต เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันและจัดกำรกับกำรทุจริตท่ีอำจจะ
เกิดขึน้หรือได้เกิดขึน้ภำยในบริษัท ซึง่บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรโดยยึดหลกัคณุธรรม เมตตำธรรม ควำมถูกต้อง และ
หลกักฎหมำยควบคูก่นัไป   อีกทัง้บริษัทได้มีกำรเปิดช่องทำงให้ผู้มีสว่นได้เสีย และนกัลงทุนสำมำรถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อ
ร้องเรียน หรือเบำะแสใดๆ เก่ียวกบักำรท ำผิดกฎหมำย (Whistle Blowing) ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบ
ควบคมุภำยในท่ีบกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณต่อคณะกรรมกำรบริษัท ผ่ำนประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบทำง 
Email Address: chairman_auditcom@uac.co.th หรือเข้ำ Website ของบริษัท และ Click ท่ี Icon: สง่อีเมล์ถงึประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ  โดยรำยละเอียดผู้ แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบำะแสจะถูกเก็บรักษำเป็นควำมลบั เพ่ือคุ้มครองสิทธิของ    
ผู้แจ้งเบำะแส 
 
นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง  บริษัทให้ควำมส ำคญักับสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐำนเพ่ือเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพด้วยกำรไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นทุกประเภท  และมีกำรก ำหนด
นโยบำยคุณภำพ ซึ่งมุ่งเน้นกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ท่ีดีมีคุณภำพ ส่งมอบสินค้ำถูกต้องและตรงเวลำ รวมถึงกำรพัฒนำ
บคุลำกรเพ่ือเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนั โดยให้พนกังำนถือปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรเปิดเผยข้อมลูที่มีควำมถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใส ทัง้กำรรำยงำน
ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมลูทั่วไป ตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่ส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่ล้วนมี
ผลตอ่กระบวนกำรตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูสำรสนเทศของบริษัทต่อ
ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และบน Website ของบริษัท เพ่ือให้เกิดควำมเท่ำเทียมกนัและน่ำเช่ือถือ 
 
บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย โดยจดัท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร
และผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกปี และทุกครัง้ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง (ถ้ำมี) และให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ น ำเสนอรำยงำน
ดงักลำ่วตอ่ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบ 
 
ในสว่นของงำนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บริษัทได้มีกำรจดัตัง้หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือให้นกัลงทุนและผู้มีส่วนได้
เสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูบริษัท  เน่ืองจำกกิจกรรมในเร่ืองดงักล่ำวยงัมีไม่มำกนัก จึงได้มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร และ/หรือ กรรมกำรผู้จดักำร ท ำหน้ำท่ีติดตอ่สื่อสำรกบัผู้ลงทุนสถำบนั ผู้ ถือหุ้น ผู้สื่อข่ำว รวมทัง้นกัวิเครำะห์ และ
หน่วยงำนอื่นท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ิมช่องทำงในกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลเก่ียวกับบริษัทผ่ำนทำง Website ของบริษัท 
(www.uac.co.th) หรือติดต่อท่ีเลขำนุกำรบริษัท หมำยเลขโทรศพัท์ +66 2936 1701 ต่อ 118  Email Address: 
sajjaporn@uac.co.th หรือ ir@uac.co.th 
 

mailto:sajjaporn@uac.co.th%20หรือ
mailto:ir@uac.co.th
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โดยเมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2557 บริษัทได้รับรำงวลับริษัทจดทะเบียนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเย่ียม (Best IR 
Award) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในงำน SET Awards ประจ ำปี 2557 จดัโดยตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นรำงวลัที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีควำมโดดเดน่ด้ำนกำรด ำเนินกิจกรรมนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ โดยพิจำรณำจำกกำรตอบแบบสอบถำมกำรด ำเนินงำนด้ำนนกัลงทุนสมัพนัธ์และกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ข้อมูล ทัง้ในด้ำนคุณภำพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้ บริหำรและทีมงำนต่องำนด้ ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ควำม
หลำกหลำยและประสิทธิภำพของช่องทำงกำรสื่อสำร ตลอดจนนโยบำยท่ีเอือ้ต่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน ถือ
เป็นรำงวลัแห่งควำมภำคภมูิใจของบริษัท 
 
ในปี 2557 บริษัทมีกำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลูของบริษัทให้แก่นกัวิเครำะห์ นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้ สื่อข่ำว ในรูปแบบต่ำงๆ 
ดงันี ้
1. กำรเข้ำร่วมกิจกรรม Opportunity Day ท่ีจดัขึน้โดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำหรับผลประกอบกำรไตรมำส

ท่ี 1 และ 2 ปี 2557 รวมถึงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม mai Forum 2014 จัดโดยตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัท่ี 1 
กรกฎำคม 2557 ซึง่มีผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ เข้ำเย่ียมชมบธูของบริษัทเป็นจ ำนวนมำก  

2. นำยกิตติ ชีวะเกต ุประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรผู้จดักำร ได้ให้สมัภำษณ์รำยกำร
โทรทศัน์และสื่อตำ่งๆ เพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ ผลประกอบกำร และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท อำทิเช่น 
- สมัภำษณ์ผ่ำนช่อง Money Channel รำยกำร Money Talk Weekly และ Money Talk Day 
- สมัภำษณ์ผ่ำนช่อง E-Investor Channel รำยกำร Executive Talk 
- สมัภำษณ์ผ่ำนช่อง ASTV  เป็นต้น 

3. ประชำสมัพนัธ์ข้อมลูและบทวิเครำะห์หลกัทรัพย์ UAC ท่ีออกในปี 2557 บน Website ของบริษัทในหวัข้อ “นกัลงทุน
สมัพนัธ์”  กำรน ำเสนอข้อมลูและวีดีทศัน์ในกิจกรรม Opportunity Day  กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557   

4. กำรเปิดโอกำสให้นกัวิเครำะห์ ผู้จดักำรกองทนุ จำกบริษัทหลกัทรัพย์ตำ่งๆ เข้ำมำพบผู้บริหำร อำทิเช่น   
- บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกดั 
- ธนำคำรฮ่องกงและเซีย้งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (HSBC) 
- Leading Assets United Limited : Thai Focused Equity Fund  
- Equities First Holdings LLC. (จำกประเทศสิงคโปร์) 

 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบกำรเงินของบริษัท และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบ
กำรเงินดงักลำ่วจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและ
ถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพียงพอในงบกำรเงิน ซึ่งในกำรนี ้ คณะกรรมกำร
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ตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคญั
อย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ   

 
บริษัทว่ำจ้ำงบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส ำหรับ
รอบปีบญัชี 2557 ซึง่บริษัทดงักล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีตัง้แต่ปี 2552 และไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว  มีควำมเป็นอิสระและมีคุณสมบัติท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ และได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์   งบกำรเงินของ
บริษัทได้รับกำรรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจำกผู้สอบบญัชีมำโดยตลอด และบริษัทไม่มีประวตัิกำรถูกสัง่ให้แก้ไขงบกำรเงิน
โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และไม่มีประวตัิกำรส่งรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตร
มำส และรำยปีลำ่ช้ำ 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีควำมหลำกหลำยทัง้ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญและ
ประสบกำรณ์เฉพำะด้ำนท่ีสำมำรถเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัท โดยไมจ่ ำกดัเพศและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วย
บริษัทมหำชน  โดยเป็นผู้มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร รวมทัง้มีบทบำทส ำคญัในกำร
ก ำกบัดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ ตลอดจนด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้
เป็นไปตำม กฎหมำย ข้อบังคบั และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต มีจริยธรรม ภำยใต้จรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้กำรก ำกบัดแูลให้กำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงท่ีได้ก ำหนดไว้  และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดข้อจ ำกดัในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
โดยก ำหนดให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่ำ 5 บริษัท เพ่ือให้บริษัท
ได้รับประโยชน์สูงสุดในกำรท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถอุทิศเวลำส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ กรรมกำรผู้จดักำรจะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีท่ีไป
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น เว้นแตไ่ด้รับมอบหมำยจำกบริษัทให้ไปด ำรงต ำแหน่งดงักลำ่ว 
 
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำ 1  ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ ซึง่จะท ำให้เกิดกำร
ถ่วงดลุในกำรออกเสียงในกำรพิจำรณำเร่ืองตำ่งๆ และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 คน บริษัท
มีนโยบำยก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้ไม่เกิน 3 วำระ วำระละ 3 ปี  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทอำจ
พิจำรณำตอ่วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระได้หำกมีเหตอุนัควรและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
 
ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมกำรบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 คน (โดย 3 คน ด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ) และกรรมกำรบริษัทท่ีมำจำกฝ่ำยบริหำรจ ำนวน  3 คน คือ ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผู้จดักำร และรองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน   ทัง้นี ้จ ำนวนกรรมกำรอิสระของบริษัท
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดไว้ให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำง
น้อยหนึง่ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2557   หน้ำ 95 
 

 

ตำมข้อบังคบัของบริษัทก ำหนดไว้ว่ำในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้  กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อย 
จ ำนวนหนึง่ในสำมโดยอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้เป็นสำมสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วน
หนึ่งในสำม กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกว่ำผู้ ใด จะ
ออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง    อย่ำงไรก็ตำม  กรรมกำรผู้ออกจำก
ต ำแหน่งไปนัน้อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ 
 
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยังได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูล
กิจกำร เพ่ือปฏิบตัิหน้ำท่ีเฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรับทรำบ  ซึง่คณะกรรมกำรชุดย่อย
ดงักลำ่วมีสิทธิหน้ำท่ีตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชดุย่อยแตล่ะคณะ  ทัง้นี ้ บริษัทมีนโยบำยท่ีจะท ำ
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและทบทวนผลกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชดุย่อยเป็นประจ ำทกุปี 
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เพ่ือให้เกิดควำม
ชดัเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลและกำรบริหำรงำนประจ ำ  ทัง้นี ้บริษัทได้แบ่งแยก
บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษัทกบัผู้บริหำรอย่ำงชดัเจน และมีกำรถ่วงดลุอ ำนำจกำรด ำเนินงำน 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรในระดบันโยบำย  ขณะท่ี
ผู้บริหำรท ำหน้ำท่ีบริหำรงำนของบริษัทในด้ำนตำ่งๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด  
 
ทัง้นี  ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ นำงสำวสจัจำภรณ์ รัมยประยูร เ ป็นเลขำนุกำรบริษัทเพ่ือให้มีหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบตำมท่ีพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก ำหนด เพ่ือท ำหน้ำท่ีดแูลและให้ค ำแนะน ำ
แก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกบักฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำร
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท บันทึก
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดแูลและประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติของท่ี
ประชมุดงักลำ่ว รวมทัง้ท ำหน้ำท่ีจดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรส ำคญัของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุม
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รำยงำน
กำรประชุมผู้ ถือหุ้น และกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร ตลอดจนมีหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบอื่นๆ ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น วิสยัทศัน์

และภำรกิจ กลยทุธ์ ควำมเสี่ยง แผนงำน และงบประมำณ รวมทัง้ก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และแผน
ท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  โดยจะมีกำรทบทวนและพิจำรณำวิสยัทศัน์และภำรกิจของบริษัทอย่ำง
น้อยทกุๆ 5 ปี หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงลกัษณะธุรกิจอย่ำงมีนยัส ำคญั 
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 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแบ่งอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแล  และกำร 
บริหำรงำนประจ ำวนัออกจำกกนัอย่ำงชัดเจน โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำรถูก
เลือกตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  เป็นผู้น ำและมี
ส่วนส ำคญัในกำรตดัสินใจเร่ืองนโยบำยของบริษัท  อนัเป็นผลมำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ท่ีได้พิจำรณำและ
ก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกบัฝ่ำยจดักำร เป็นผู้น ำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
โดยสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุคนมีสว่นร่วมในกำรประชมุและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ตลอดจนท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรไม่ได้ร่วมบริหำรงำนปกติประจ ำวนั แต่ให้กำรสนบัสนุนและค ำแนะน ำใน
กำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจัดกำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ  ในขณะท่ีประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรบริษัทภำยใต้กรอบอ ำนำจที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
 

 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อกัษร  ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 
1/2553 เมื่อวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2553 ได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดงักล่ำว   ทัง้นี  ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นผู้ พิจำรณำทบทวนนโยบำยและติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำ 
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบ   อีกทัง้บริษัทมีกำรสื่อสำรให้ทุกคนในองค์กรได้เข้ำใจถึงนโยบำยกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรที่ดีให้ถกูต้องตรงกนั เพ่ือสง่เสริมให้ทกุคนในองค์กรปฏิบตัิตำมนโยบำยท่ีก ำหนด 

 

 จรรยาบรรณธุรกจิ 
คณะกรรมกำรบริษัทยึดมัน่กำรด ำเนินธุรกิจท่ีถูกต้องและเป็นธรรม  และได้ก ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้น ำมำใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิ เพ่ือแสดง
เจตนำรมณ์ในกำรท่ีจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  ค ำนึงถึงสงัคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยผ่ำนกำรอบรมและกำรสื่อสำรภำยในองค์กรในรูปแบบต่ำงๆ  โดยจรรยำบรรณดงักล่ำวสะท้อนให้เห็นถึง
ค่ำนิยม และแนวทำงปฏิบัติงำนท่ีพนักงำนทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงำนตำมกรอบจรรยำบรรณท่ีก ำหนดไว้ในด้ำน
ตำ่งๆ ได้แก่ กำรเคำรพและปฏิบตัิตำมกฎหมำย กำรมีสว่นได้เสียและควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรใช้ข้อมลูภำยในและ
กำรรักษำ ข้อมลูอนัเป็นควำมลบั ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน กำรรับและกำรให้ของขวญั ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทำงปัญญำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร สิทธิและควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง กำร
ปฏิบตัิตอ่ พนกังำน และควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย   

 
ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรประกำศและแจ้งให้พนกังำนทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัดตัง้แต่กำรปฐมนิเทศเมื่อเร่ิมเข้ำ
ท ำงำน  รวมถงึสง่เสริมให้มีกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักลำ่วอย่ำงตอ่เน่ือง  โดยจะมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ
ผ่ำนหน่วยงำนตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบ 
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 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ีว่ำกำรตดัสินใจใดๆ ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่ำนัน้  และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องทบทวนและเปิดเผยรำยกำรท่ีเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัให้
บริษัททรำบถึงควำมสมัพันธ์ หรือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว  และในกำรพิจำรณำกำรเข้ำท ำธุรกรรมต่ำงๆ 
ก ำหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรำยกำรท่ีพิจำรณำต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ และไม่มี อ ำนำจอนุมัติใน
ธุรกรรมนัน้ๆ รวมถึงในกำรท ำรำยกำรให้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมโดยใช้รำคำ และเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกับ
บคุคลภำยนอก 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมตัิเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  และรำยกำรท่ีมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึง่ได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของตลำด
หลกัทรัพย์แห่ง ประเทศไทย รวมทัง้จะได้มีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-
1) ด้วย 
 
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ซึง่หมำยรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
ครองหลกัทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททรำบและรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59  แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีซือ้ ขำย โอน หรือรับโอน รวมทัง้ห้ำมมิให้กรรมกำร  ผู้บริหำรหรือ หน่วยงำนท่ี
ได้รับทรำบข้อมลูภำยในเปิดเผยข้อมลูภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้ำท่ีเก่ียวข้อง  และซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน และหลงักำรเผยแพร่ข้อมลูดงักล่ำวอย่ำงน้อย 3  วนั ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นกำรป้องกนัไมใ่ห้น ำข้อมลูภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ   
 

 ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรก ำกับดูแลและกำรควบคุมภำยในทัง้ในระดับบริหำรและระดบัปฏิบัติงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ ทัง้นี ้ระบบกำรควบคมุภำยในเป็นกลไกส ำคญัท่ีจะสร้ำงควำมมัน่ใจต่อฝ่ำยจดักำรในกำรช่วยลดควำมเสี่ยง
ทำงธุรกิจช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจดัสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมและบรรลเุป้ำหมำย
ตำมท่ีตัง้ไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไมใ่ห้ร่ัวไหล สญูหำยหรือจำกกำรทจุริตประพฤติมิชอบช่วยให้รำยงำนทำงกำรเงินมี
ควำมถกูต้องน่ำเช่ือถือ ช่วยให้บคุลำกรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้
ถือหุ้น   ดงันัน้บริษัทจึงได้ก ำหนดภำระหน้ำท่ี อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผู้ปฏิบตัิงำนและผู้บริหำรในเร่ืองต่ำงๆ  ไว้เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน มีกำรควบคมุดแูลกำรใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีผู้ปฏิบตัิงำน 
ผู้ติดตำมควบคมุและประเมินผลออกจำกกนั เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดลุและตรวจสอบระหวำ่งกนัอย่ำง เหมำะสม 
 

3. คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบกำรสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมี  
ประสิทธิภำพของระบบควบคมุภำยในท่ีฝ่ำยบริหำรจดัให้มีขึน้  รวมทัง้ได้จัดท ำและทบทวนระบบกำรควบคุม ทัง้ด้ำนกำร 
ด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ นโยบำย และกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนกำร
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จดักำรควำมเสี่ยง และยงัให้ควำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัลว่งหน้ำและรำยกำรท่ีผิดปกติ   ทัง้นี ้บริษัทได้ว่ำจ้ำงนำงสำว
อญัชนิล คมุพวกมิตร ซึง่มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน
ของบริษัท ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอเหมำะสม  และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยในดงักล่ำวมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่ำงเต็มท่ี ผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผล
โดยตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ทัง้นี ้บริษัทมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบควบคมุภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้ควำมมัน่ใจวำ่ระบบท่ีวำงไว้สำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 การบริหารความเส่ียง 
4. คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และเป็นผู้ รับผิดชอบก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงใน

ภำพรวมทัง้องค์กร ประเมินควำมเสี่ยงและบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร  เพ่ือจดักำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ี สำมำรถ
ยอมรับได้ โดยได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ท ำหน้ำท่ีบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำม
นโยบำยท่ีได้ก ำหนดไว้ โดยมีหลักกำรก ำหนดว่ำ หำกมีควำมเสี่ยงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนท่ีก ำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเหล่ำนี ้ โดยจดัให้มีระบบควบคมุภำยใน
และระบบบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมกับเปิดเผยเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง ท ำควำมเข้ำใจสำเหตุของควำมเสี่ยงและด ำเนินกำรแก้ไข อำทิ กำรปรับปรุงขัน้ตอนในกำร
ด ำเนินงำน และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนกำรใช้เคร่ืองมือเพ่ือช่วยในกำรป้องกนัหรือลดควำมเสี่ยงท่ีอำจจะ
เกิดขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรป้องกนัและลดควำมสญูเสียท่ีอำจจะเกิดขึน้และในทำงกลบักนักำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็น
ระบบดงักลำ่วข้ำงต้นจะสง่ผลให้บริษัทสำมำรถได้รับประโยชน์จำกโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ท่ีจะสร้ำงคณุค่ำเพ่ิมให้แก่องค์กร
ด้วย 

5.  

 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีรับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท โดยได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีสอบ
ทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และดแูลให้มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงมีคณุภำพ และถูกต้องตำมมำตรฐำนทำงบญัชีท่ี
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีส ำคญัของบริษัทอย่ำงโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ำยบญัชีและ/หรือ  ผู้สอบ
บญัชีมำประชุมร่วมกนั และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส  โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำน
ทำงกำรเงิน) ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีรับรองและตรวจสอบโดย
บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ซึง่เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท  กำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศท่ีส ำคญั  ทัง้
ข้อมลูทำงกำรเงินและไมใ่ช่กำรเงิน  ด ำเนินกำรบนพืน้ฐำนของข้อเท็จจริงอย่ำงครบถ้วนและสม ่ำเสมอ 
 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรทุกท่ำนประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะส ำหรับกำร
ปฏิบตัิงำนในแตล่ะปี โดยกำรใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร ซึง่มีกำรแบ่งหวัข้อกำรประเมินออกเป็น 6 หวัข้อหลกั 
คือ โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร บทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรประชุม
คณะกรรมกำร กำรท ำหน้ำท่ีของกรรมกำร ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร และกำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำ
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ผู้บริหำร โดยจะมีกำรให้ข้อมลูเพ่ือเป็นรำยละเอียดเพ่ิมเติมต่อกรรมกำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแต่ละหวัข้อย่อย ซึง่แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรจะมีกำรทบทวนเพ่ือควำมเหมำะสมในแตล่ะปี และจะน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ใน
กำรพฒันำประสิทธิภำพงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  โดยในปี 2557 ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรทัง้คณะในภำพรวม 
เห็นวำ่กำรด ำเนินกำรสว่นใหญ่จดัท ำได้ดีเย่ียมและเหมำะสมท่ีสดุ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม เท่ำกบัร้อยละ 96.98 
 

 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุก 3 เดือน โดยก ำหนดตำรำงกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำทุกปี และ
อำจมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระท่ีชัดเจน น ำส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรประชุมเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมลูในเร่ืองต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอก่อน
กำรประชมุ เว้นแตก่รณีมีเหตจุ ำเป็นเร่งดว่น  และมีกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชมุและจัดเก็บรวบรวมเอกสำรรำยงำนท่ีรับรอง
แล้วเพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้  นอกจำกนี ้บริษัทได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอให้
คณะกรรมกำรทรำบทกุไตรมำสเพ่ือให้คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำรได้อย่ำงต่อเน่ืองและ
ทนัตอ่เหตกุำรณ์ 
 
ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำร เป็นผู้ ร่วมกนัก ำหนดวำระกำร
ประชุมและพิจำรณำเร่ืองเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ือง
ตำ่งๆ เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุได้  และมีนโยบำยสนบัสนนุให้กรรมกำรเข้ำร่วมประชมุทกุครัง้หรือเข้ำร่วม
ประชมุไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของกำรประชมุทัง้ปี เพ่ือให้กรรมกำรแต่ละท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นในวำระ
กำรประชมุอย่ำงเตม็ท่ี 
 
ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัท ซึง่ท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุมจะเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดง ควำม
คิดเห็นได้อย่ำงอิสระ โดยในบำงวำระอำจมีผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้สำรสนเทศรำยละเอียดข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์เพ่ิมเติมในฐำนะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทรำบนโยบำยโดยตรง  เพ่ือให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  ทัง้นี ้ในกำรลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำกโดยจะต้องมีกรรมกำรอยู่ลงมติ
ไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ส ำหรับกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียจะ
ไมเ่ข้ำร่วมประชมุและ/หรือไมใ่ช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนในท่ีประชุมจะออกเสียง
เพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้ำด   
 
กรรมกำรทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรประชุม และเอกสำรส ำคัญอื่นๆ  และหำกกรรมกำรอิสระ หรือ
กรรมกำรตรวจสอบมีข้อสงสยัใดๆ กรรมกำรอื่นๆ และฝ่ำยบริหำรของบริษัทต้องด ำเนินกำรตอบข้อสงสยัดงักล่ำวอย่ำง 
รวดเร็วและครบถ้วนเท่ำท่ีจะเป็นไปได้ 
 
ในกรณีท่ีกรรมกำรไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมกรรมกำรสำมำรถขอให้เลขำนุกำรบริษัทบันทึกข้อคดัค้ำนไว้ในรำยงำนกำร
ประชมุ หรือย่ืนหนงัสือแสดงกำรคดัค้ำนตอ่ประธำนกรรมกำรได้ 
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ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครัง้เลขำนุกำรบริษัทได้เข้ำร่วมกำรประชุมด้วย  โดยเป็นผู้บนัทึกรำยงำนกำร
ประชุมและจดัส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัท่ีประชุม  และให้ประธำนกรรมกำรบริษัทพิจำรณำลง
ลำยมือช่ือรับรองควำมถูกต้อง โดยจะเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในกำรประชุมครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผู้ จดัเก็บข้อมลูหรือ
เอกสำรเก่ียวกบักำรประชมุตำ่งๆ เพ่ือสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิง โดยปกติคณะกรรมกำรบริษัทจะเข้ำร่วมกำรประชุมทุก
คนทกุครัง้ ยกเว้นแตม่ีเหตจุ ำเป็นซึง่จะแจ้งเป็นกำรลว่งหน้ำก่อนกำรประชุม นอกจำกนี  ้คณะกรรมกำรถือเป็นนโยบำยให้
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสท่ีจะประชุมระหว่ำงกนัเองตำมควำมจ ำเป็น  เพ่ืออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำร
จดักำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไมม่ีฝ่ำยบริหำรร่วมด้วย ซึง่ได้จดัให้มีกำรประชมุระหวำ่งกรรมกำรที่ไมเ่ป็นผู้บริหำรเมื่อวนัท่ี 
15 ธันวำคม 2557  และได้แจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรทรำบถึงผลกำรประชุมแล้ว ทัง้นีก้ำรเข้ำร่วมประชุมของ
คณะกรรมกำรแตล่ะท่ำนสรุปได้ดงันี ้

 ปี 2557 
 คณะกรรมการ

บริษัท 
(5 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(4 ครัง้) 

คณะกรรมการ
บริหาร 
(7 ครัง้) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเส่ียง 
(4 ครัง้) 

คณะกรรมการ  
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 
(3 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล 
กิจการ 
(1 ครัง้) 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีววิฒันำ 5/5      
2. นำยกิตต ิ ชีวะเกต ุ 5/5  7/7    
3. นำยชชัพล ประสพโชค 5/5  7/7 4/4   

4. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส 5/5  7/7   1/1 
5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ 5/5 4/4  4/4 3/3 1/1 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 5/5 4/4  4/4 3/3  

7. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ 5/5 4/4   3/3 1/1 

 

 ค่าตอบแทน 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดบัท่ีเหมำะสม  โดยค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท   
และควำมสอดคล้องกบัธุรกิจ/อตุสำหกรรมเดียวกนั  รวมถึงควำมเหมำะสมกบัหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 
และผู้บริหำรแตล่ะคน โดยอยู่ในรูปของคำ่ตอบแทนกรรมกำร และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั   

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย 
ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 เมื่อวนัท่ี 4 เมษำยน 2557 ได้มีมติอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ โดยรำยละเอียดของค่ำตอบแทนและเง่ือนไขกำรจ่ำยค่ำตอบแทนปรำกฏในเร่ือง
คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร 
บริษัทใช้ควำมระมดัระวงัในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม โดยเป็นอตัรำ
ท่ีแข่งได้ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดแูลและรักษำผู้บริหำรท่ีมีคณุภำพไว้ ผู้บริหำรท่ีได้รับมอบหมำยหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบเพ่ิมขึน้จะได้รับค่ำตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมำะสมกบัหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยเพ่ิมมำกขึน้   โดย
จะพิจำรณำตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนขอบเขต
ควำมรับผิดชอบ และผลงำนของผู้บริหำรแต่ละคน   ส ำหรับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรนัน้ 
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บริษัทจดัให้มีกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็นประจ ำทกุปี เพ่ือใช้เป็นข้อมลูส ำหรับคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนในกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 
 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมกำรมีนโยบำยสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรผู้ เก่ียวข้องในระบบ
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ ผู้บริหำร เป็นต้น เพ่ือให้
มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเน่ือง (ดูประวตัิกำรอบรมของกรรมกำรในหวัข้อ “คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร”) 
และในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรือกรรมกำรใหม ่บริษัทจะจดัให้มีเอกสำรและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ีของกรรมกำรใหม ่รวมถงึกำรจดัให้มีกำรแนะน ำลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมกำร
ใหมโ่ดยประธำนกรรมกำร หรือ บคุคลท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำย 

 
9.2  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557  คณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชดุย่อย มีรำยช่ือและขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยกิตติ  ชีวะเกต ุ กรรมกำร  
3. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส กรรมกำร  
4. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำร  
5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
7. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
โดยมีนำงสำวสจัจำภรณ์ รัมยประยรู เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท ประกอบด้วย นำยกิตติ  ชีวะเกต ุนำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส นำยชชัพล 

ประสพโชค กรรมกำรสองในสำมคนนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำมโดยอตัรำ ถ้ำ
จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรท่ีจะต้อง
ออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกว่ำผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
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กรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผู้ ออกจำกต ำแหน่ง ซึ่งกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งไปนัน้อำจจะเลือกเข้ำรับ
ต ำแหน่งอีกก็ได้  
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1)  ดแูลและจัดกำรบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์  และข้อบังคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตใ่นเร่ืองท่ีต้องได้รับอนุมตัิจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนด ำเนินกำร เช่น เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้อง
ได้รับมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและกำรซือ้หรือขำยสินทรัพย์ท่ีส ำคญัตำมกฎเกณฑ์ของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตำมท่ีหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ก ำหนด เป็นต้น  

2) ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบเร่ืองท่ีมีสำระส ำคญั ได้แก่ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ นโยบำย แผนงำนและ
งบประมำณ กำรลงทุนในโครงกำรท่ีไม่มีในงบประมำณประจ ำปี โครงสร้ำงกำรบริหำร อ ำนำจกำรบริหำร นโยบำย
เก่ียวกับกำรก ำกับดแูลกิจกำร กำรท ำธุรกรรมหรือกำรกระท ำใดๆอนัมีผลกระทบท่ีส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน ภำระหนีส้ิน 
สถำนภำพ กำรประกอบธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล และรำยกำรอื่นใดท่ีตล ำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3) ก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีได้รับอนมุตัิ   
4) พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติ

บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัท่ีมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกำศ ข้อบังคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรท่ีว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกกำร
ออกตำมวำระ รวมทัง้พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรของบริษัท 

5) พิจำรณำแตง่ตัง้และก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชดุย่อย ดงัตอ่ไปนี ้
5.1 จัดตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น เพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำม

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร เป็นต้น 

5.2 พิจำรณำอนุมัติบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงใน
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรชดุย่อยท่ีได้มีกำรแตง่ตัง้ขึน้ 

6)  จดัให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มีระบบควบคุม
ภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทัง้ให้ควำมเห็นชอบตอ่กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย 
และวิธีกำรปฏิบตัิท่ีมีนยัส ำคญัเก่ียวกบักำรบญัชีและกำรควบคมุภำยในของบริษัท 

7)     ก ำกบัดแูลให้บริษัทมีระบบบริหำรควำมเสี่ยงท่ีครอบคลมุ และมีกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง กำร
รำยงำน และกำรติดตำมผลท่ีมีประสิทธิภำพ 

8) รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รำยงำนของผู้สอบบญัชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

9) ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รำยใหญ่และรำยย่อยตำมสิทธิอย่ำงเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มี 
สว่นได้เสียอย่ำงเป็นธรรม  
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10) ดแูลให้มีกระบวนกำรและกำรจดักำรที่ชดัเจนและโปร่งใส เก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทกบับุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนั เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยต้องจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงถูกต้องเพียงพอ  
รวมทัง้มีกำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

11) ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
 11.1 ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และประเมิน

ประสิทธิผลอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 11.2 คณะกรรมกำรบริษัทต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเป็นประจ ำทุกปี รวมทัง้แถลงผลกำร

ปฏิบตัิงำนและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ใช้ในบริษัท ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
12) อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนีจ้ะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน ทัง้นี ้

ก ำหนดให้รำยกำรที่กรรมกำรหรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ให้กรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ข) กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
13) คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง

ใดแทนคณะกรรมกำรก็ได้ ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจแก่กรรมกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจหรือกำรมอบ
อ ำนำจช่วงท่ีท ำให้กรรมกำรหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่ตนหรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง 
มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด  ขัดแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  รวมทัง้ก ำหนดให้
ต้องขอควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ท่ี
ส ำคญัของบริษัท ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดงักลำ่ว 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้คณะ ได้แก่ 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ กรรมกำรตรวจสอบ 
โดยมีนำงจำรุณี บญุมัง่มี เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ทัง้นี ้รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ และนำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำ

หน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน  
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีท่ีออกตำมวำระ ตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
ซึง่อำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระ  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำต่อวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระได้หำกมีเหตอุนัควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น  คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำ ท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
รวมทัง้กำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทดงันี ้

1)  สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำน
กบัผู้สอบบญัชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี  

2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน   

3)  สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขอรับกำรแต่งตัง้จำกท่ีประชุม
ใหญ่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  ซึง่ในปี 2556 
ได้มีกำรประชมุร่วมระหวำ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้สอบบญัชี เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2556 

5) มีอ ำนำจในกำรวำ่จ้ำงท่ีปรึกษำอิสระหำกมีควำมจ ำเป็น และเห็นวำ่จ ำเป็นด้วยคำ่ใช้จ่ำยของบริษัท 
6) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  ทัง้นี  ้เพ่ือใ ห้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7) ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือสงสยัในรำยกำรหรือกิจกรรมใดต่อไปนี ้ซึ่ง
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อสถำนะทำงกำรเงินหรือผลประกอบกำรของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อง
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้มีกำรแก้ไขรำยกำรหรือกิจกรรมดงักลำ่วได้อย่ำงทนัท่วงที 

 รำยกำรที่เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 กำรทุจริต หรือรำยกำรท่ีไม่ปกติ หรือกำรบกพร่องอย่ำงมีนัยส ำคญัของระบบควบคุมภำยในของ

บริษัท 
 กำรฝ่ำฝืนหรือละเมิดกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศและข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ รวมทัง้กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่สำมำรถแก้ไขรำยกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำวได้อย่ำงทันท่วงที 
สมำชิกของคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจรำยงำนรำยกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8) หำกผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุกำรณ์ท่ีน่ำสงสยั เก่ียวโยงกับกรรมกำร ผู้ จัดกำร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมี
ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนของบริษัท ละเมิดกฎหมำย และผู้ สอบบัญชีได้รำยงำนเหตุกำรณ์ดังกล่ำวต่อ
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องด ำเนินกำรโดยไม่ชกัช้ำในกำรตรวจสอบเพ่ิมเติมและรำยงำนผล
กำรตรวจสอบเบือ้งต้นตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีภำยใน 30 วนั
นบัจำกวนัท่ีได้รับรำยงำนจำกผู้สอบบญัชี  

9) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท โดยให้ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบลงนำมในรำยงำนดงักลำ่ว รำยงำนดงักลำ่วต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

(ก)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนงบกำรเงินของบริษัท 
(ข)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตร 

(Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
10) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมท่ีเห็นสมควร 

ในกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจดักำร 
ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรท่ีเห็นว่ำเก่ียวข้องและ
จ ำเป็น 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ตำมท่ี
จ ำเป็นหรือเห็นสมควร 
 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย    
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ  ชีวะเกต ุ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส กรรมกำรบริหำร 
3. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรบริหำร 
โดยมีนำงสำวสจัจำภรณ์ รัมยประยรู เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 
กรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือก

เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมกำรบริหำรรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำท่ี 
และควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1) ดแูลจดักำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
2) ก ำหนดรำยละเอียดของกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงของพนักงำนของบริษัท รวมทัง้

ก ำหนดสวสัดิกำรพนกังำน ให้เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ ประเพณีปฏิบตัิ และสอดคล้องกบักฎหมำยท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจบุนั 

3) ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรงำนในสำย
งำนตำ่งๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

4) พิจำรณำอนุมตัิเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมำณประจ ำปี หรือเกินกว่ำงบประมำณประจ ำปี 
ได้เป็นจ ำนวนเงินไมเ่กิน 20 ล้ำนบำทตอ่ปี และอนมุตัิคำ่ใช้จ่ำยท่ีเพ่ิมจำกงบประมำณประจ ำปีไม่เกินร้อยละ 10 
ในกรณีท่ีเกินวงเงินท่ีก ำหนดไว้ให้คณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำและอนุมตัิ
ตอ่ไป 

5) พิจำรณำอนมุตัิกำรร่วมลงทนุในธุรกิจร่วมค้ำ (Consortium) หรือร่วมทุน (Joint Venture) มลูค่ำโครงกำรไม่เกิน
กว่ำ 50 ล้ำนบำท ในกรณีท่ีเกินวงเงินท่ีก ำหนดไว้ให้คณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือ
พิจำรณำและอนุมตัิ รวมทัง้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตัิกำรขอกู้ ยืมหรือกำรขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 
50 ล้ำนบำทตอ่ปี 

6) ตรวจสอบ ติดตำม กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทท่ีก ำหนดไว้ให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 7)    ปฏิบตัิหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำวๆ ไป 
       ทัง้นี ้อ ำนำจกรรมกำรบริหำร  ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บคุคลอื่นท่ีกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร จะไม่รวมถึง

อ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมตัิรำยกำรใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งอำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรท่ีไม่อยู่ภำยใต้กำรด ำเนิน
ธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษัท ซึง่กำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท เพ่ือพิจำรณำและอนมุตัิตำมท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้คณะ ได้แก่ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 โดยมีนำยบวรวิช นนทะวงษ์ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
1) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และกระบวนกำรท่ีชดัเจน โปร่งใส เหมำะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ใน

กำรสรรหำ ถอดถอน หรือเลิกจ้ำง กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรของบริษัทเพ่ือ
พิจำรณำอนมุตัิ 

2) พิจำรณำเสนอรำยช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดบัสงู  
เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทในกรณีท่ีมีต ำแหน่งดงักลำ่ววำ่งลง หรือสิน้สดุวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

3) ก ำหนดนโยบำยคำ่ตอบแทนส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือ
พิจำรณำอนมุตัิ 

4) พิจำรณำคำ่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวให้รวมถึง 
เบีย้ประชมุ เงินเดือน โบนสั หุ้น และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ และเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

5) จดัให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่งบริหำรท่ีส ำคญั และให้มีกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยประเมินควำมส ำคญัของ
ต ำแหน่ง สรรหำ และพฒันำ เพ่ือให้มีผู้สืบทอดต ำแหน่งบริหำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และคณุสมบตัิอื่น
ท่ีตรงตำมควำมต้องกำรและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

6) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมท่ีเห็นสมควร 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ     ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โดยมีนำงสำวณิรดำ พรหมรำช เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึง่พ้นจำกต ำแหน่ง

ตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
บริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนกำรขนส่งและเก็บรักษำสินค้ำ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน และควำมเสี่ยงอื่นๆท่ี
จะมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนและช่ือเสียงของบริษัท เป็นต้น เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ 

2) ก ำหนดเกณฑ์วดัควำมเสี่ยง และเพดำนควำมเสี่ยงท่ีบริษัทยอมรับได้ 
3) พิจำรณำควำมเสี่ยงท่ีส ำคญัของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกนั หรือลดระดบัควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับ

ได้  
4) ดแูล ติดตำม ประเมินผล รวมทัง้ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือลดควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเน่ือง และเหมำะสมกบั

ภำวะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  
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5) ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถงึควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยท่ีก ำหนด 

6) รำยงำนกำรด ำเนินงำนเพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ และในกรณีท่ีมีเร่ืองส ำคัญซึ่ง
กระทบตอ่บริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั ต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำโดยเร็ว 

7) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมท่ีเห็นสมควร 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ ประกอบด้วย 
ล าดับ     รายชื่อ         ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
2. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
3. นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
โดยมีนำงสำวสจัจำภรณ์ รัมยประยรู เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรท่ีพ้นต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับ

กำรแต่งตัง้ใหม่ได้อีก  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำท่ี 
และควำมรับผิดชอบ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีท่ีกรรมกำรรำยใดพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบ
ก ำหนดวำระ ให้เลือกตัง้กรรมกำรแทน ภำยใน 3 เดือน นบัจำกวนัท่ีต ำแหน่งว่ำงลง โดยให้กรรมกำรท่ีเข้ำมำแทนมีวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัเวลำท่ีเหลือของ กรรมกำรท่ีตนเข้ำท ำหน้ำท่ีแทนนัน้ 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
1) ศกึษำและจดัท ำร่ำงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ภำยใต้กรอบของกฎหมำย 

หลกัเกณฑ์ ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเป็นปัจจบุนัขององค์กรท่ีท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูล เช่น ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทำงใน
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีตำมมำตรฐำนสำกล 

2) น ำเสนอร่ำงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือ
พิจำรณำอนุมตัิและน ำออกใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิท่ีดี (best practices) ของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร โดย
จดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร (Corporate Governance Policy Statement) 

3) ก ำกับ ดูแล และให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำร และฝ่ำยบริหำรของบริษัท ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 
ตำมกรอบและหลกัเกณฑ์ของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพ่ือให้กำรท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลของกรรมกำร และกำร
บริหำรจดักำรงำนของฝ่ำยบริหำรเป็นไปด้วยดี มีผลในทำงปฏิบตัิและมีควำมต่อเน่ืองอย่ำงเหมำะสม เป็นไปตำม
ควำมคำดหวงัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย 

4) พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ทนัสมยัและสอดคล้องกบัแนวทำงปฏิบตัิตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจน
กฎหมำย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคบัต่ำงๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภำยใน ท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแล
กิจกำร 
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5) ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรบริษัท ตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิท่ีดี ท่ีก ำหนด
ไว้ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นประจ ำทกุสิน้ปี 

6) จดัท ำรำยงำนผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรประจ ำปี และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทของปีถดัไป พร้อมทัง้น ำเสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะที่จ ำเป็น 

7) เสนอแนะแนวทำงในกำรปฏิบตัิท่ีดีเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร 
พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท 

8) แตง่ตัง้คณะท ำงำนเพ่ือท ำหน้ำท่ีสนบัสนนุงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
9) ปฏิบตัิงำนอื่นใด ท่ีคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย 

 
9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ำท่ีสรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัท  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำร เม่ือต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือ 
กรรมกำรผู้จดักำรว่ำงลง หรือทดแทนกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยจะพิจำรณำให้ควำมส ำคญัต่อผู้มี
ทกัษะ ประสบกำรณ์ท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ่กำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจำรณำจำกคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้

1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ กฎของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กฎของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท 

2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์และเพ่ิม
มลูคำ่ให้แก่บริษัท 

3) มีคณุลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพ่ือสร้ำงคณุค่ำให้แก่บริษัท 
ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์ (Accountability, Care and Loyalty) อทิุศเวลำได้
อย่ำงเตม็ท่ี  

กำรเลือกและแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นไปตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้
จะต้องได้รับอนุมตัิจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. คณะกรรมกำรของบริษัทมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 5 คน ซึง่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ และกรรมกำรไม่น้อย
กวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร 

2. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้  

ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3)  บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้ เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำ 
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มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็น
ผู้ออกเสียงชีข้ำด    

3. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำมโดย
อตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสำม 

กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกกนัว่ำ
ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผู้ ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรผู้ ออกจำก
ต ำแหน่งไปนัน้อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ 

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกตอ่บริษัท กำรลำออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลำออกไปถึง
บริษัท 

กรรมกำรซึ่งลำออกตำมวรรคหนึ่ง จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดัทรำบด้วยก็ได้ 

5. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือก
บคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของ
กรรมกำรจะเหลือน้อยกวำ่ 2 เดือน บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักลำ่วจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมกำรท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่สำมในสี่ของจ ำนวน
กรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่

6. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อย
กวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหมำะสมกบัขนำดของกิจกำร โดยปัจจุบนัมีกรรมกำรจ ำนวน 7 คน 

ประกอบด้วย กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 4 คน กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 3 คน ในจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ โดยบริษัทมี
กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 คน 

 กรรมการอสิระ 
บริษัทก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมดของบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมกำรอิสระ เข้ำร่วมใน

คณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ และมี
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน  

หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลกัเกณฑ์กำรคดัเลือกกรรมกำรบริษัท โดยคณุสมบตัิของผู้ ท่ี
จะมำท ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติบริษัท
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มหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง โดยกรรมกำรอิสระจะมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำม
เหมำะสมอ่ืนๆ ประกอบกนั เพ่ือน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป  ทัง้นี ้หำก
มีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ  คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตัง้กรรมกำรอิสระท่ีมี
คณุสมบตัิตำมท่ีก ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระท่ีเข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้
เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระท่ีตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ ซึง่เข้มกวำ่หลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้

1.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นับรวมกำรถือหุ้ นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้
มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัได้รับ
แตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ี เป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบุคคล
ท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบ
บัญชี  ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัได้รับ
แตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน
วนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
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8.  ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทห รือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ี
ปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบและรับรองคณุสมบตัิควำมเป็นอิสระของตนเอง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย

จะแจ้งพร้อมกบักำรรำยงำนข้อมลูประวตัิกรรมกำร ณ สิน้ปี ส ำหรับจดัท ำแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56 -1) 
และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  

 กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 ท่ำน 

เพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมกำรตรวจสอบแต่ละรำยต้องเป็นกรรมกำร
อิสระ และต้องไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่
เป็นกรรมกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน เฉพำะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมกำร
ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีก ำหนดว่ำด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชี
หรือกำรเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน รวมถึงกำรท ำหน้ำท่ีอื่นใน
ฐำนะกรรมกำรตรวจสอบได้ 

 ผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบำยท่ีจะสรรหำผู้บริหำรโดยคดัเลือกบคุคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั
ธุรกิจ โดยด ำเนินกำรคัดเลือกตำมระเบียบเก่ียวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะเป็นผู้ พิจำรณำคัดเลือกบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำร โดยกำรแตง่ตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำรต้องได้รับอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ กรรมกำรผู้จัดกำรได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตัง้
บุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้ำเป็นพนกังำนในระดบัต่ำงๆ   ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้
หวัหน้ำหรือผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบังำนด้ำนกำรตรวจสอบและควบคมุภำยใน จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบก่อน  
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9.4  การก ากับดูแลการการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก ำกบัดแูลที่ท ำให้สำมำรถควบคมุดแูลกำรจดักำรและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดแูลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีกำรส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของ
บริษัทไปเป็นกรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้ นในบริษัทดงักล่ำว  โดย
คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้บุคคลท่ีจะเป็นตวัแทนของบริษัท  เพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
และ/หรือ ผู้บริหำร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำร  
ทัง้นี  ้หำกเป็นกำรก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรเสนออนุมตัิต่อคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพ่ือให้กำร
ก ำกับดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องตำมหลกัเกณฑ์กำร
ด ำเนินงำนของบริษัท 
 
9.5  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส และป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัทท่ียงัไม่ได้
เปิดเผยตอ่สำธำรณชน รวมทัง้เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อครหำเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบุคคลภำยใน   
บริษัทจงึได้ออกระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบักำรใช้ข้อมลูภำยในตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท เพ่ือให้ กรรมกำร  
ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทถือปฏิบตัิ โดยก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร สรุปดงันี ้

1. กรรมกำร  ผู้ บริหำร และพนักงำนของบริษัท ต้องรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท  ไม่น ำไป
เปิดเผยหรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเอง  หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อื่นไมว่่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  รวมทัง้ต้องไม่ท ำ
กำรซือ้ขำย โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท  และ/หรือเข้ำ
ท ำนิติกรรมอนัใดโดยใช้ควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทอนัอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท  ไม่
วำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. กรรมกำร  ผู้ บริหำร และพนักงำนในหน่วยงำนท่ีได้รับข้อมูลภำยในของบริ ษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่ำวก่อน
เปิดเผยสู่สำธำรณชน และจะต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำย  โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 
เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีจะเปิดเผยสู่สำธำรณชน  และหลงักำรเปิดเผยข้อมลู
ดงักลำ่วอย่ำงน้อย 3 วนั  

3. บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกบัหน้ำท่ีท่ีต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท และ
บทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมกำร หรือผู้บริหำร มีกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ควรแจ้ง
เลขำนุกำรบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ทรำบเพ่ือเผยแพร่ตอ่สำธำรณะตอ่ไป 
 

ทัง้นี ้ข้อก ำหนดดงักล่ำวได้รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน
ของบริษัทด้วย หำกผู้ใดฝ่ำฝืนข้อก ำหนดดงักลำ่วจะต้องถูกลงโทษทำงวินยั และ/หรือตำมกฎหมำยแล้วแตก่รณี 
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9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ซึ่ง
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย  ส ำหรับรอบปีบญัชี 2557 เป็นเงินรวม 1,330,000 บำท โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

รายละเอียดการสอบบัญชี 2557 
คำ่สอบบญัชีบริษัท 920,000 
คำ่สอบบญัชีบริษัทย่อย 250,000 
คำ่บริกำรอื่นๆ* 160,000 
รวมคำ่ตอบแทนทัง้สิน้ 1,330,000 

     * คำ่บริกำรอื่นๆ ประกอบด้วย คำ่เดินทำง คำ่พำหนะ คำ่เบีย้เลีย้ง และ คำ่ใช้จ่ำยเบ็ดเตลด็ เป็นต้น 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ขอบเขตรายงาน 
รำยงำนฉบบันีน้ ำเสนอข้อมลูผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 ของบริษัทรวมถงึบริษัทย่อยหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องอื่น โดยจะ
รำยงำนใน 3 ด้ำน คือ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสิ่งแวดล้อมและด้ำนสงัคม  บริษัทตระหนกัและได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกำร
ท ำงำนอย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือให้เกิดผลท่ีดีตอ่เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสงัคมอย่ำงยัง่ยืน 
 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านเศรษฐกจิ 
ในปี 2557  ด้วยสภำพปัญหำทำงกำรเมืองภำยในประเทศ สง่ผลให้สถำนกำรณ์เศรษฐกิจในประเทศยงัอยู่ในระดบัทรงตวั 
บริษัทมีรำยได้รวมทัง้สิน้ 1,011 ล้ำนบำท และมีก ำไรสทุธิ 51 ล้ำนบำท ต ่ำกวำ่ปี 2556  บริษัทจงึไมม่ีภำษีเงินได้คืนแก่รัฐ 
 
ภาพแสดงผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ 

 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
การผลิตกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
พลังงานไฟฟ้า  
บริษัทรณรงค์กำรประหยดัใช้พลงังำนไฟฟ้ำ ทุกพืน้ท่ีส่วนของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นส ำนกังำนใหญ่ คลงัสินค้ำและโรงงำน
สำขำทัง้ท่ี อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ และ โรงงำนท่ี อ. กงไกรลำส จ. สโุขทยั เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกตระหนกัถึงกำรประหยดัใช้
พลงังำนไฟฟ้ำของพนกังำนโดยด ำเนินกำรดงันี ้

- รณรงค์และประชำสมัพนัธ์ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนกึกำรประหยดัพลงังำนของพนกังำน 
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- ตรวจเช็คไฟฟ้ำทกุครัง้ก่อนกลบับ้ำน ปิดเมื่อไมใ่ช่เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำติดตอ่กนัเกิน 15 นำที 
- เลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำให้เหมำะสมกบัประเภทงำน 

 
โรงงาน CBG 1 อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ 
น า้ใช้ในระบบ 
น ำ้ในกระบวนกำรผลิต จะมำจำกควำมชืน้ในหญ้ำเป็นหลกัและมีส่วนหนึ่งท่ีวนกลบัมำใช้ใหม่ ในส่วนของน ำ้ใช้นัน้จะใช้
เฉพำะในส่วนส ำนกังำน ซึ่งมีมำตรกำรและแนวทำงประหยดัน ำ้ดงันี  ้รณรงค์เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำรประหยดัพลงังำนน ำ้
ของพนกังำน ปิดน ำ้ทกุครัง้หลงัใช้งำน ไมเ่ปิดน ำ้ทิง้ไว้ หมัน่ตรวจสอบกำรร่ัวซมึของท่อ หำกพบเห็นให้รีบด ำเนินกำรแก้ไข 
และท ำโครงกำรน ำน ำ้ทิง้ท่ีผ่ำนกระบวนกำรบ ำบดัแล้วน ำกลบัมำใช้ในระบบ 
 
สารเคมี  ในกระบวนกำรผลิต Biogas ไม่มีกำรเติมสำรเคมีในกระบวนกำร โดยปกติสำรเคมีท่ีใช้ก็จะใช้เพ่ือวิเครำะห์
คณุภำพของกำรหมกัเท่ำนัน้  
 
การก าจัดมลพษิ 
น า้เสียหรือน า้ทิง้ในระบบ 
น ำ้ท่ีออกจำกกระบวนกำรผลิต ส่วนหนึ่งวนน ำกลบัมำใช้ในกระบวนกำรผลิต และท่ีเหลือน ำไปผ่ำนกระบวนกำรบ ำบัด
แบบไมใ่ช้อำกำศ + เติมอำกำศ (Oxidation Ditch) โดยมีปริมำณกำรใช้วนัละประมำณ 60 ลกูบำศก์เมตรตอ่วนั 
 
คุณภาพอากาศ 
โรงงำนท ำกำรติดตัง้ระบบระบำยก๊ำซสว่นเกินทิง้ เพ่ือไมใ่ห้ก๊ำซชีวภำพฟุ้ งกระจำยในบริเวณใดบริเวณหนึ่งและลดกำรก่อ
ภำวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นสำเหตุของภำวะโลกร้อน ในส่วนกระบวนกำรหมกัท่ีไม่ใช้อำกำศนัน้ โดยปกติจะเกิดกลิ่น แต่
เน่ืองจำกกระบวนกำรหมักของระบบอยู่ในถังปิดฝำเป็นระบบปิด ท ำให้ไม่มีกลิ่นออกมำรบกวนบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียง
โดยรอบ 
 
สิ่งปฏกูิลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ในระบบ 
จำกกระบวนกำรผลิตจะเหลือกำกหญ้ำ ท่ีไม่สำมำรถย่อยได้ ซึ่งกำกหญ้ำในส่วนนีส้ำมำรถน ำไปเป็นส่วนผสมในดิน
ส ำหรับปลกูพืช โดยหลกั ๆ จะติดต่อหำผู้ ท่ีสนใจมำรับและน ำไปเป็นวสัดผุสมดินส ำหรับเพำะปลกู บำงส่วนน ำไปใช้ใน
แปลงปลกูหญ้ำเนเปียร์ 
 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ. สุโขทยั 
พลังงานไฟฟ้า 
โครงกำรมีระบบกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำไว้ใช้เองจำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำประเภท Gas engine  และมีกำรออกแบบและ
ลงทนุในด้ำนอปุกรณ์ช่วยลดกระแสไฟฟ้ำท่ีใช้ส ำหรับกำรสตำร์ทเคร่ืองจกัรท่ีต้องกำรพลงังำนมำก 
 
น า้ใช้ในระบบ 
น ำ้ใช้ในพืน้ท่ีโรงงำนมีแหลง่ท่ีมำจำกน ำ้ฝน และบ่อน ำ้ใต้ดินภำยในพืน้ท่ีโรงงำน ซึง่ได้ด ำเนินกำรขออนญุำตกำรเจำะจำก
ส ำนกังำนน ำ้บำดำล จงัหวดัสโุขทยั 
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หมื่น(บาท) 

การก าจัดมลพษิ 
น า้เสีย/น า้ทิง้ในระบบ 
น ำ้ฝนปนเปือ้นมีกำรบ ำบดัโดยใช้บ่อดกัไขมนัและแยกน ำ้มนั (CPI Tank) เพ่ือท ำกำรแยกน ำ้มนั ก่อนจะสง่ให้บริษัทรับ
ก ำจดักำกของเสียท่ีได้รับอนญุำตให้รับก ำจดักำกของเสีย (รง.101) จำกหน่วยงำนรำชกำร  
น ำ้ท่ีเจือปนมำกบัก๊ำซธรรมชำติ (Produce water) จะถกูสง่เข้ำสู ่Slop Tank โดยตรงก่อนสง่ให้บริษัทรับก ำจดักำกของ
เสีย(รง.101) ท่ีได้รับอนญุำตจำกหน่วยงำนรำชกำร  
 
คุณภาพอากาศ 
โรงงำนปฏิบตัิตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพสิ่งแวดล้อม
โดยท ำกำรตรวจวดัคณุภำพอำกำศในบรรยำกำศ ตรวจวดั NO2,NOX โดยผลท่ีได้จำกกำรตรวจวดัมีคำ่อยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดดงันี ้ 

 
 
 
 

 
 สิ่งปฏกูิลหรือวัสดุไม่ใช้ในระบบ 
ของเสียที่เป็นของเสียอนัตรำยและไมอ่นัตรำย ท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตและจำกงำนซอ่มบ ำรุงอปุกรณ์ในกระบวนกำร
ผลิต ได้ถกูสง่ไปก ำจดัโดยหน่วยงำนท่ีได้รับอนญุำตจำก กรมโรงงำนอตุสำหกรรม ด้วยวิธีท่ีถกูต้องตำมหลกัวิชำกำร  
 
ภาพตารางเปรียบเทยีบการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน/ต่อปี (ส านักงานใหญ่)  
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ค่ามาตรฐาน ค่าที่วัดได้ 
NO2 = 0.32 mg/m3 NO2 (Min-Max) = 0.002 - 0.032 mg/m3 
NOX = 200 ppm NOX (จดุสงูสดุ)  = 45 ppm 
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ด้านสังคม 
การปฏบิัตด้ิานแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
การจ้างงาน (Employment) 
ในปี 2557 บริษัทยังคงรับพนักงำนเพ่ิมขึน้ เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของหน่วยงำน ซึ่งต ำแหน่งท่ีรับเพ่ิมส่วนใหญ่จะเป็นพนักงำนในส่วนโรงงำนและส่วน
ปฏิบตัิกำร อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรรักษำมำตรฐำนระบบกำรคดัเลือกพนกังำน โดยมีกำรทดสอบ
ข้อเขียน กำรสอบสมัภำษณ์ และกำรตรวจควำมพร้อมด้ำนสขุภำพอนำมยั บริษัทเช่ือมัน่ว่ำ กำรคดัเลือกพนักงำนตำม
ควำมรู้ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล และควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน รวมทัง้ให้ควำมเสมอภำคทำงโอกำสแก่
ผู้สมคัรงำน เป็นจุดเร่ิมต้นของประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนและกำรน ำพำบริษัทให้มีควำมเจริญเติบโต ก้ำวหน้ำอย่ำง
ยัง่ยืนตอ่ไป 
บริษัทถือนโยบำยในกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ในด้ำนแรงงำนก็เช่นเดียวกัน บริษัทจึงก ำหนดให้
พนกังำนและผู้ รับเหมำของบริษัทต้องมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 20 ปี ย่ิงกว่ำนัน้ ยังไม่มีกำรกีดกันทำงเพศ ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน
หญิงหรือชำยก็มีสิทธิตำมระเบียบบริษัทอย่ำงเท่ำเทียมกัน พนักงำนได้รับผลตอบแทนท่ีเหมำะสม และมีสิทธ์ิสมคัรเข้ำ
เป็นสมำชิก “กองทนุส ำรองเลีย้งชีพพนกังำน” โดยเลือกสะสมเงินในอตัรำร้อยละ 3 หรือร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึง่บริษัท
สมทบให้ในอตัรำเดียวกนั ตำมเง่ือนไขของระเบียบบริษัทท่ีก ำหนดไว้ 
ในส่วนผู้ รับเหมำนัน้ บริษัทได้ก ำหนดไว้ในสญัญำให้ผู้ รับจ้ำงต้องปฏิบัติต่อผู้ท ำงำนซึ่งเป็นลูกจ้ำงให้ถูกต้องครบถ้วน
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยแรงงำน กฎหมำยประกนัสงัคมและเงินทดแทน ประกำศกระทรวง ระเบียบของทำงรำชกำร 
และอื่น ๆ เก่ียวกับกำรคุ้มครองแรงงำน หำกผู้ รับจ้ำงไม่ปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมกฎหมำย ให้ถือว่ำผู้ รับจ้ำงผิดสญัญำนีแ้ละให้
ผู้วำ่จ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสญัญำได้ โดยไมบ่อกลว่งหน้ำ 
 
ภาพแสดงจ านวนพนักงานทัง้หมด ( 2554-2557)   

 
 
การบริหารสวัสดกิาร 
บริษัทจดัให้มีสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมแก่พนกังำนตำมกฎหมำยก ำหนด และสอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ สงัคม 
เศรษฐกิจและควำมจ ำเป็นของธุรกิจ เช่น มีสวสัดิกำรประกนัสขุภำพพนกังำน กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรประกนัชีวิตและ
อบุตัิเหตสุ ำหรับพนกังำน กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี เป็นต้น นอกจำกสวสัดิกำรท่ีจดัให้พนกังำนตำมปกติแล้ว ในช่วงท่ีมี
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กำรระบำดของไข้หวดัใหญ่สำยพนัธุ์ใหม่ บริษัทได้จดัให้มีมำตรกำรป้องกัน โดยกำรฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ให้กับ
พนกังำนทกุคน รวมทัง้รณรงค์ให้ควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัโรคระบำดดงักลำ่ว 
 
การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 
บริษัทด ำเนินนโยบำยกำรบริหำรค่ำจ้ำงและผลตอบแทนด้วยหลกัควำมเป็นธรรม เหมำะสมกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ
และสอดคล้องกับควำมสำมำรถของพนักงำน รวมทัง้ปรับปรุงอัตรำค่ำตอบแทนของบริษัทให้สำมำรถแข่งขันใน
อุตสำหกรรมเดียวกันได้ เพ่ือดึงดูดผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใหม่ ๆ เข้ำมำร่วมงำนบริษัทและจูงใจให้พนักงำนปัจจุบัน
พฒันำผลงำนกำรปฏิบตัิอย่ำงตอ่เน่ืองและเป็นเหตสุ ำคญัท่ีท ำให้อตัรำกำรลำออกของพนกังำนลดลงอย่ำงตอ่เน่ือง  
บริษัทมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนโดยมีเกณฑ์กำรวดัท่ีชดัเจน ผู้บังคบับญัชำและพนกังำนจึงมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในแนวทำงเดียวกนั ท ำให้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนน ำไปสู่กำรพฒันำงำนและพฒันำพนกังำนในครำว
เดียวกนั  
 
ภาพแสดงอัตราการลาออกของพนักงาน (2554-2557) 

 
 
พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) 
บริษัทสง่เสริมควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งพนกังำนกบัพนกังำน และพนกังำนกบับริษัทมำอย่ำงตอ่เน่ืองเพ่ือให้เกิดควำมสขุ
และพงึพอใจในกำรท ำงำน และเกิดพลงัแห่งควำมร่วมมือร่วมใจกนัทัว่องค์กร โดยจดัให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ หลำยรูปแบบท่ี
แฝงไว้ด้วยกำรปลกูฝังคณุธรรมและจิตส ำนกึท่ีดีตอ่เพ่ือนพนกังำน องค์กรและสงัคมโดยรวม 
ในปีนีบ้ริษัทยงัได้ด ำรงคงไว้ซึง่กิจกรรมพนกังำนสมัพนัธ์หลกั ๆ อำทิ 

 กิจกรรมวนัเกิดพนกังำน  จดัอวยพรวนัเกิดพนกังำน พร้อมจดัเค้กให้กบัพนกังำนในวนัเกิด  

 กิจกรรมรดน ำ้ด ำหัววันสงกรำนต์   บริษัทจัดให้มีประเพณีรดน ำ้ด ำหัวในวันสงกรำนต์ทุกปี  เพ่ือสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งพนกังำนและผู้บริหำร 
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 กิจกรรม CEO พบพนกังำนใหม ่ บริษัทจดัให้ CEO ได้พบปะกบัพนกังำนท่ีเพ่ิงเข้ำมำท ำงำนใหม่ ทัง้นีเ้พ่ือสร้ำง
ควำมรู้สึกท่ีดีให้กับพนักงำนท่ีเข้ำมำใหม่ และให้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของผู้บริหำรท่ีได้ให้ควำมส ำคญักับ
พนกังำน 

 กิจกรรมกีฬำและฉลองวนัปีใหม่  บริษัทได้จดังำนฉลองวนัปีใหม่ขึน้เป็นประจ ำทุกปี โดยในวนัดงักล่ำวจะมีกำร
แข่งขนักีฬำสีระหวำ่งพนกังำนร่วมกบัผู้บริหำรด้วย  ในสว่นของโรงงำน ทำงบริษัทก็ให้แตล่ะโรงงำนจดังำนฉลอง
วันปีใหม่ตำมแต่ละพืน้ท่ีตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีเ้พ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีและควำมสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึน้
ระหวำ่งผู้บริหำรและกลุม่พนกังำนด้วยกนั 

 กิจกรรมชมรมแบดมินตนั  บริษัทจดัให้มีกำรจดัตัง้กลุ่มแบดมินตนั ให้กบัพนกังำนผู้สนใจในกำรออกก ำลงักำย 
ซึ่งเปิดโอกำสให้พนักงำนได้รวมกลุ่มเล่นกีฬำท่ีตนเองสมัครใจเล่น  ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงให้สุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรงและเพ่ิมควำมสมัพนัธ์อนัดีในกลุม่    

                                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่บุคลากร (Human Resource Development) 

 บริษัทมีเจตนำรมณ์แน่วแน่ท่ีจะสนบัสนุนควำมก้ำวหน้ำในกำรพฒันำบุคลำกร โดยมีเป้ำหมำยพฒันำพนกังำน
ให้เป็นทรัพยำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมทนัสมยั มีศกัยภำพแข่งขนัได้ทำงธุรกิจในระดบัสำกล และท่ี
ส ำคญัเป็นคนท่ีมีคณุคำ่ตอ่สงัคม  และเพ่ือให้บรรลเุจตนำรมณ์ดงักลำ่ว กำรพฒันำและฝึกอบรมพนกังำนจงึเป็น
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบร่วมกนัระหวำ่งบริษัทและพนกังำนทกุคน 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบในงานพัฒนาบุคลากร 

 ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบัมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ในกำรพฒันำผู้ใต้บงัคบับญัชำของตน โดยกำรใช้วิธีกำรท ำ
ประเมิน Competency Gap ร่วมกนักบัพนกังำนรวมทัง้ร่วมกนัจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรรำยบุคคล Individual 
Development Plan (IDP) ประจ ำปีของผู้ใต้บงัคบับญัชำทกุคน โดยมีสว่นพฒันำบคุลำกรด้วยกำรท ำหน้ำท่ีเป็น
ผู้ประสำน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตลอดจนจดัท ำหลกัสตูรและวิธีกำรตำ่ง ๆ ในกำรพฒันำให้เหมำะสม สอดคล้อง
กบัควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรพฒันำองค์กรและตวัพนกังำน 

 ส ำหรับพนกังำนก็มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีจะต้องใฝ่เรียนรู้และพฒันำตนเองตำมแผน IDP ท่ีวำงไว้ผ่ำน
ช่องทำงตำ่ง ๆ ท่ีบริษัทได้จดัเตรียมให้ เช่น กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ท่ีทำงบริษัทจดัไว้ให้ เป็นต้น 
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การพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือพฒันำพนกังำนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่ตลอดเวลำ บริษัทมี
วิธีกำรตำ่งๆ ในกำรพฒันำพนกังำน เช่น 

 การฝึกอบรม/การสัมมนาดูงาน บริษัทจดัให้มีกำรฝึกอบรมและ work shop ในหลกัสตูร ทัง้ท่ีเป็นควำมรู้ด้ำน
เทคนิค ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนกำรพฒันำจิตใจและพฤติกรรม ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภยั 
นอกจำกนัน้บริษัทจดัให้มีกำรดงูำนตำ่งๆ ทัง้ในและตำ่งประเทศ เพ่ือกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ อนั
เป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนและพฒันำพนกังำน เป็นประจ ำทกุปี 

 
การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 เส้นทางอาชีพ (Career Path)  บริษัทมีกำรดแูลและก ำหนดหลกัเกณฑ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของพนกังำนใน
ทุกระดบั โดยแบ่งออกเป็น สำยบริหำร (Management) และสำยวิชำชีพ (Specialist) พนกังำนทุกคนมีโอกำส
ในควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนและวิชำชีพท่ีตนถนดัและมีควำมสำมำรถ 

 แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน บริษัทจึงมี
กำรจดัท ำแผนผู้สืบทอดต ำแหน่งส ำคญัและมีกำรพฒันำผู้สืบทอดต ำแหน่งอย่ำงตอ่เน่ือง 

 
ภาพแสดงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (2554-2557)  

 
 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
บริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติให้เกิดควำม
ปลอดภยั และไมก่่อผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชนให้แก่พนกังำน และด ำเนินกำรตำมนโยบำยดงักลำ่วภำยใต้กรอบ
ของกฎหมำย โดยมีคณะท ำงำนในด้ำนตำ่งๆ ดงันี ้
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คณะท างาน HAZOP  
ทบทวนกำรออกแบบระบบท่อ อปุกรณ์ และเคร่ืองมือในโรงงำนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตำมหลกัวิชำกำรและมำตรฐำน
วิศวกรรมของบริษัทด้วยกำรใช้เทคนิคของ HAZOP เพ่ือให้สำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงปลอดภยั 
คณะท างานด้านภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
บริษัทได้มีกำรจัดตัง้คณะท ำงำนด้ำนภำวะวิกฤต โดยประกอบด้วยผู้บริหำรระดบัสูงและผู้จัดกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ทัง้นีเ้พ่ือ
เตรียมพร้อมในกำรบริหำรจดักำรภำวะวิกฤตท่ีอำจจะเกิดและส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทซึง่ถือเป็นส่วน
หนึง่ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดบัองค์กรด้วย  
 
 
 
 
  
 
 
 
เป้าหมายและดัชนีวัดผล 
ในปีนีบ้ริษัทได้ก ำหนดดชันีวดัผลส ำเร็จด้ำนควำมปลอดภัย โดยได้ก ำหนดไว้เป็นเป้ำหมำยขององค์กร ว่ำจะต้องไม่มี
รำยงำนกำรเกิดอบุัติเหตุ รำยงำนต้องเป็นศูนย์  ทัง้นีเ้พ่ือส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมตระหนกัและมีส่วนร่วมในกำรดแูล
ควำมปลอดภยั ทัง้ตอ่ตนเองและเพ่ือนร่วมงำน 

 สถิติอบุตัิเหตแุละอตัรำกำรบำดเจ็บพนกังำนทัง้ส ำนกังำนใหญ่และโรงงำนเป็นศนูย์  

 กำรซ้อมแผนฉกุเฉินย่อยประจ ำปี 

โรงงำนได้ด ำเนินกำรตำมแผนคือมีกำรซ้อมแผนฉุกเฉินย่อยประจ ำปีเป็นประจ ำทุกปี โดยด ำเนินกำรร่วมกับ
หน่วยงำนรำชกำรท้องถ่ินในกำรร่วมซ้อมแผนดงักลำ่ว  

 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาสังคม 
บริษัทยดึถือกำรพฒันำธุรกิจอย่ำงยัง่ยืนควบคู่ไปกบักำรตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
ควำมมุง่มัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจโดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ำยรวมไปถึงสงัคมและชุมชน บริษัทจึงถือเป็น
หน้ำท่ีท่ีพนกังำนต้องให้ควำมส ำคญักบักำรมีสว่นร่วมสร้ำงสรรค์สิ่งแวดล้อมและสงัคมท่ีดี 
 
ด้านการศึกษา 
โครงการวันเดก็แห่งชาต ิ
บริษัทตระหนักถึงกำรส่งเสริมกำรศึกษำให้กับเด็กและเยำวชน ดังนัน้ในทุกปีบริษัทได้เข้ำร่วมสนับสนุนงำนวันเด็ก
แห่งชำติกบัหน่วยงำนท้องถ่ินในพืน้ท่ีตัง้ของโรงงำน ทัง้โรงงำนท่ี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และท่ี อบต.กกแรต จ.สโุขทยั ซึง่
เป็นพืน้ท่ีบริเวณใกล้กบัโรงงำน PPP และในปีนี ้ก็ได้มีตวัแทนบริษัทเข้ำร่วมกิจกรรมวนัเด็ก ซึง่จดัขึน้ในวนัท่ี 10 มกรำคม 
2557 โดยตวัแทนบริษัทได้มอบจกัรยำนและสิ่งของอ่ืนๆ ในกำรสนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำให้กบัเดก็นกัเรียน  
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โครงการเกษตรอนิทรีย์รุ่นเยาว์ 
บริษัทได้จัดท ำโครงกำรเกษตรอินทรีย์รุ่นเยำว์ ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีน ำปุ๋ ยท่ีได้จำกกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ มำปลูกผักปลอด
สำรพิษ โดยได้ร่วมมือกบัครู อำจำรย์และนกัเรียน พร้อมกบัผู้น ำชุมชน ร่วมกนัจดัท ำโครงกำรดงักล่ำว ณ โรงเรียนวดัแม่
กะ อ.แมแ่ตง จ. เชียงใหม ่ทัง้นีเ้พ่ือปลกูฝังให้เดก็เรียนรู้วิธีกำรปลกูผกัแบบง่ำยๆ โดยใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ซึง่เป็นผลพลอยได้จำก
ผลิตของทำงโรงงำน CBG ท่ี อ.แมแ่ตง  
 
โครงการมอบอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ทำงเทคโนโลยีท่ีทันสมยั บริษัทได้จัดมอบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ให้เด็ก
สำมำรถเรียนรู้เทคโนโลยีหรือเรียนรู้ผ่ำนคอมพิวเตอร์  โดยได้สง่มอบให้ทำงโรงเรียนแมก่ะ อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ 
 
คุณภาพชีวิต 
กจิกรรมวัดสร้างสุข 
บริษัทร่วมมือกบั CSR Club จำกสมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ maiA ส่งตวัแทนเข้ำร่วมกิจกรรม 5 ส. วดั
สร้ำงสขุ ในโครงกำรกิจกรรมวดัสร้ำงสขุ โดยร่วมมือร่วมใจกบับริษัทอื่นๆ ท่ีเข้ำร่วมท ำกิจกรรม 5 ส. ท่ีวดัดอน (บรมสกล) 
เพ่ือให้เกิดคณุภำพ ควำมสะอำดให้มีสขุอนำมยัท่ีดีในวดั 
 
ด้านความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
กจิกรรมสานเสวนา ชุมชนรอบๆ พืน้ที่โรงงาน 
บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในกำรรับฟังปัญหำและข้อเสนอแนะจำกทำงชุมชน ดงันัน้ทีมงำน CSR พร้อมตวัแทน
จำกโรงงำน PPP จ. สโุขทยั ร่วมกนัพบปะหำรือกบัผู้ ใหญ่บ้ำนและชำวบ้ำน บริเวณใกล้ๆ พืน้ท่ีโรงงำน ทัง้นีเ้พ่ือร่วมรับฟัง
ปัญหำหรือผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึน้กบัทำงชมุชนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของโรงงำน  
 
ด้านสาธารณประโยชน์ 
กจิกรรมซ่อมแซมถนนสาธารณะ 
ผู้บริหำรและตวัแทนพนักงำนโรงงำน PPP ร่วมกันซ่อมแซมถนนท่ีเกิดควำมช ำรุดเสียหำย บริเวณทำงเข้ำโรงงำนและ
หมูบ้่ำน ซึง่ถนนดงักลำ่วชำวบ้ำนมีกำรสญัจรไปมำเป็นประจ ำทกุวนั  ทัง้นีเ้พ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำกิจกรรมหรือท ำ
สำธำรณประโยชน์ให้กบัชมุชนบริเวณใกล้เคียง 
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
 
 รำงวลับริษัทจดทะเบียนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเย่ียม BEST IR Award ในงำน Set Award 2014 จดัโดยตลำด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2557 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยใน โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำน
ระบบกำรควบคมุภำยใน และติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้ระบบกำรควบคมุภำยในครอบคลุมทัง้ใน
ด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรบริหำร ด้ำนกำรเงิน ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทัง้ กำรปฏิบตัิท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้อง ในปี 2557 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 4 ครัง้  และได้ประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมจ ำนวน 1 ครัง้  โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมขอบเขตท่ีได้รับ
มอบหมำยอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล คือ กำรสอบทำนงบกำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินและ
รำยกำรท่ีมีควำมเก่ียวโยงกันทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชี ผู้
ตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยบริหำรของบริษัท ในกำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน และดแูลให้มีกำรปฏิบัติถูกต้อง
ตำมกฎหมำย และระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำน กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และค่ำสอบประจ ำปี รวมถึงกำร
ปฏิบตัิงำนอื่นตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ส ำหรับปี 2557 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมรวม  5 ครัง้ โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำน เข้ำร่วมประชุม
ด้วยทุกครัง้ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และฝ่ำยบริหำร ร่วมประชุมพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท ประกอบด้วย 5 
ส่วน คือ สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรข้อมลู และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นต่อระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท เช่นเดียวกบั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ สรุปสำระส ำคญั ดงันี ้

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบัดแูลกิจกำรอย่ำงเหมำะสม โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และแผนกำรด ำเนินธุรกิจท่ี
ชดัเจน วดัผลได้ ควบคูก่บักำรจดัสรรงบประมำณอย่ำงเหมำะสม และมีกำรก ำหนดกลยทุธ์อย่ำงมียทุธศำสตร์ท่ีเหมำะสม
ทนัตอ่สถำนกำรณ์และสภำพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตำมสภำวกำรณ์ ทัง้นีบ้ริษัทได้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรท่ีชดัเจน 
มีกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมตัิ และหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตำมสำยงำนท่ีก ำหนด ท ำให้กำรปฏิบตัิงำนมีควำมคล่องตวั
สอดคล้องกบักำรด ำเนินงำน มีกำรจดัท ำคูม่ือ ระเบียบปฏิบตัิท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน 
และมีกำรก ำหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicator : KPIs) รวมถึงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกบั
เป้ำหมำย นอกจำกนีบ้ริษัทได้สื่อสำรนโยบำยด้ำนจริยธรรม (Code of Conduct) ให้ผู้บริหำร พนกังำนทุกระดบัน ำไป
ปฏิบตัิ  โดยใช้หลกักำรปฏิบตัิงำนด้วยควำมเท่ียงธรรม ซื่อสตัย์ และรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย 

การประเมินความเส่ียง 

บริษัทมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ และให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร โดยได้ประเมินควำมเสี่ยงท่ีอำจมี
ผลกระทบท่ีเกิดจำกปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก และมอบหมำยให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนบริหำรควำม
เสี่ยง โดยบริษัทมีหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง และคณะท ำงำนท ำหน้ำท่ีติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนกำรปฏิบตัิกำรเร่ือง
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กำรบริหำรควำมควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเน่ือง และรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  นอกจำกนีไ้ด้มี
กำรอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แก่พนกังำน เพ่ือเพ่ิมควำมมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

การควบคุมการปฏบิัตงิาน 

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและปรับปรุงระเบียบอ ำนำจอนุมตัิ และคู่มือกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรด ำเนินงำน ท่ี
ส ำคญั ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัระบบกำรท ำงำนท่ีมีกำรขยำยธุรกิจขององค์กร และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุของกำร
ด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร มีกำรจดัแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบกันอย่ำงชดัเจน และมี Work Flow ท่ีแสดงถึงขัน้ตอนกำร
ปฏิบตัิงำนรวมถงึระบบกำรท ำงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบซึง่กนัและกนัได้ มีกำรดแุลป้องกนัทรัพย์สิน มีกำรติดตำมให้มีกำร
ปฏิบตัิตำมสญัญำ และข้อตกลงทีมีผลผูกพนักับบริษัทในระยะยำวอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงกำรก ำกับ ดแูลให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและข้อบังคบัท่ีเก่ียวข้อง และสนับสนุนให้กำรบริหำรจัดกำรองค์กรมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ 
เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษัทมีข้อมูลท่ีส ำคัญอย่ำงเพียงพอเพ่ือช่วยให้กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยบริหำรใช้
ประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจ ผลกำรปฏิบตัิงำนและรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทท่ีน ำเสนอยู่บนพืน้ฐำนของข้อมลูท่ี
เพียงพอ ถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันเวลำ มีกำรสื่อสำรให้พนักงำนรับทรำบควำมเคลื่อนไหวขององค์กร และเร่ืองท่ีมี
ควำมส ำคญั นอกจำกนีบ้ริษัทมีช่องทำงในกำรติดตอ่และชีแ้จงข้อมลูข่ำวสำรกบันกัลงทุนผ่ำนในระบบสื่อสำรต่ำง ๆ และ
มีช่องทำงกำรรับข้อร้องเ รียนของผู้ มีส่วนได้ เสียต่อคณะกรรมกำรบริษัท ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ี 
Auditcommittee@uac.co.th 

ระบบการตดิตาม 

 บริษัทมีกำรติดตำมผลอย่ำงตอ่เน่ือง โดยจดัให้มีกำรประชุมระดบัผู้บริหำรทุกเดือน และให้มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำย หำกไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำยจะด ำเนินกำรหำรือแนวทำงแก้ไขเพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำย
ท่ีวำงไว้  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรบริหำรรับทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ และในส่วนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ซึง่ครอบคลมุกระบวนกำรบริหำรและกำรปฏิบตัิงำนท่ีส ำคญัของ
องค์กร และมีประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงอิสระ รวมทัง้กำรสอบทำนปฏิบตัิตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในท่ีฝ่ำยบริหำรก ำหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท่ีวำงไว้เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และกำร
เสนอแนะให้มีกำรควบคุมเชิงป้องกัน พร้อมรำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรติดตำมต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และฝ่ำยบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2557 

บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลและนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี ้

 บุคคลและกจิการที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 

1. บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั  
(“UAC HYDRO”)  

- UAC HYDRO เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.997 ของ
ทุนช ำระแล้วของ UAC HYDRO (ผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกต ุ
นำยชชัพล ประสพโชค และ นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์  ถือหุ้นรวมกนัร้อย
ละ 0.006 และบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 49.997)  และ 
UAC HYDRO มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกต ุนำงสำวนิลรัตน์ 
จำรุมโนภำส และนำยชชัพล ประสพโชค 

2. บริ ษัท  บำงจำกไบ โอฟู เ อล 
จ ำกดั (“บำงจำกไบโอฟเูอล”) 

- บำงจำกไบโอฟูเอลเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้ นร้อยละ 30 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบำงจำกไบโอฟูเอล และบำงจำกไบโอฟู
เอล มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกต ุและ นำยชชัพล ประสพโชค 

3. บ ริ ษั ท  ไ ฮ โ ด ร เ ท็ ค  จ ำ กั ด 
(มหำชน) (“HYDRO”) 

- HYDRO เป็นผู้ ร่วมลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท (UAC HYDRO) ร่วมกับ
บริษัท โดยถือหุ้นใน UAC HYDRO ร้อยละ 49.997 ของทนุช ำระแล้วของ UAC 
HYDRO และมีตวัแทนด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน UAC HYDRO 2 ท่ำน ได้แก่ 
นำยสลิบ สงูสวำ่ง และนำยพิชยั คลอ่งพิทกัษ์ 

4. บริษัท เค แอนด์ เอ็น คอมเมอร์
เชียล จ ำกดั (“K&N”) 

 

 

- บริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยนำงนิรมล ชีวะเกตุ ภรรยำของนำยกิตติ ชีวะเกตุ เป็น
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจใน K&N 

- นำงนิรมล ชีวะเกต ุถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 35 

- นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส (น้องสำวของนำงนิรมล ชีวะเกตุ) กรรมกำร 
ผู้บริหำร และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน K&N  ร้อยละ 10 

5.  บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที  

เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั 

- UAC&TPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้ นร้อยละ 50.0094 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ UAC&TPT (ผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ 
นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อย
ละ 0.0006)  และ UAC&TPT มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกต ุ
นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค 

6. บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั 

 

- เซบิก๊ำซ ยเูอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน บริษัท ยูเอซี เอ็น
เนอร์ย่ี จ ำกัด ร้อยละ 49.00 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของเซบิ
ก๊ำซ ยูเอซี และ เซบิก๊ำซ ยูเอซี  มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำงสำวนิลรัตน์  
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 บุคคลและกจิการที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 

จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค 
   หมำยเหต ุบริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 

7. นำงสำวชวษิศำ  ชีวะเกต ุ - นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ เป็นบุตรสำวของนำยกิตติ ชีวะเกตุ ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัท และเป็น
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท อีกทัง้เป็นถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัท โดย 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 ถือหุ้ นในบริษัทร้อยละ 54.21 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

8. ห้ำงหุ้ นส่วนจ ำกัดเทพประทำน
พร วสัดภุณัฑ์ 

- กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั โดยนำยปรัชญำ ทองแท่งไทย เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจใน
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เทพประทำนพร วสัดุภัณฑ์ และ UAC&TPT ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท  

- นำยปรัชญำ ทองแท่งไทย เป็นหุ้นส่วนผู้จดักำร และถือหุ้นในบริษัท ทีพีที เทพ
ประทำนพร จ ำกัด ร้อยละ 7.1429 ทัง้นี ้บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกัด 
เป็นผู้ ถือหุ้น UAC&TPT  โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของ UAC&TPT   

9. ห้ำงหุ้ นส่วนจ ำกัด ภักดีแผ่นดิน
ขอนแก่น 

- กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั โดยนำยเฮง ทองแท่งไทย เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจในห้ำง
หุ้ นส่วนจ ำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น และ UAC&TPT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท 

- นำยเฮง ทองแท่งไทย เป็นหุ้ นส่วนผู้ จัดกำร และถือหุ้ นในบริษัท ทีพีที เทพ
ประทำนพร จ ำกัด ร้อยละ 28.5714 ทัง้นี ้บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกัด 
เป็นผู้ ถือหุ้นใน UAC&TPT  โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำย
ได้แล้วทัง้หมดของ  UAC&TPT 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง
กัน 

(ล้านบาท)  
ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2557  

1. บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ ำกดั (UAC HYDRO) 
ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ประปำ รวมทัง้
จ ำหนำ่ยและติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

รายได้อื่น : บริษัทมีรำยได้คำ่บริกำรพืน้ท่ีใน
ส ำนกังำนรวมถึงคำ่บริกำรอื่นๆ เช่นคำ่ไฟฟ้ำ
,คำ่ถ่ำยเอกสำร, คำ่ท ำควำมสะอำด, ฯลฯ 
ตำมสญัญำ  

ยอดคงค้ำง 

ลกูหนีอ้ื่น 

0.42 

 

 

 

 

0.04 

บริษัทให้บริกำรด้ำนส ำนกังำน รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนอื่น ๆ 
เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่
บริษัทย่อย โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรอ้ำงอิงจำกต้นทุนค่ำเช่ำ
พืน้ท่ี และต้นคำ่ใช้จ่ำยเฉลีย่ของงำนบริกำรตำ่ง ๆ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่กำรให้บริกำรดงักลำ่ว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทยอ่ย และอตัรำกำรคิดคำ่บริกำรมีควำมเหมำะสม  

 

 

2. บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั (บำงจำกไบโอ 
ฟเูอล) ประกอบธุรกิจผลติ จ ำหนำ่ย ไบโอดีเซล 

ซือ้สินค้า : บริษัทซือ้ผลติภณัฑ์กลเีซอรีน 
เพื่อสง่ออกไปจ ำหนำ่ยในตำ่งประเทศ  โดย
กำรซือ้สนิค้ำดงักลำ่ว เป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกตแิละเป็นกำรซือ้ตำมรำคำตลำด 

 

ยอดคงค้ำง 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

37.76 

 
 
 
 

 

- 

กำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติที่มี เง่ือนไข
ทำงกำรค้ำโดยทั่วไป โดยที่รำคำซือ้สินค้ำเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรซือ้สินค้ำดงักลำ่วเป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยปกติ
ทัว่ไปของบริษัท และมีควำมสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง
กัน 

(ล้านบาท)  
ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2557  

3. บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) (HYDRO) 
ประกอบธุรกิจรับก่อสร้ำงและรับบริหำรจดักำร
ด้ำนงำนวศิวกรรมสิง่แวดล้อม 

รายได้จากการขาย 

บริษัทขำย FILTER โดยมีรำคำขำยตำมรำคำ
ตลำด เช่นเดยีวกบักำรขำยให้แกล่กูค้ำรำย
อื่นทัว่ไป  

ยอดคงค้ำง 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ลกูหนีอ้ื่น 

ค่าจ้างผู้รับเหมา 

สญัญำจ้ำงเหมำงำนออกแบบ,จดัหำ และ
ติดตัง้ ระบบ WASTE WATER RECYCLE 
ให้แก่ บมจ.บำงจำกปิโตรเลยีม โดยมีก ำหนด
รำคำขำยและให้บริกำรตำมรำคำตลำด 
เช่นเดียวกบักำรขำยและให้บริกำรแก่ลกูค้ำ
รำยอื่นทัว่ไป 

ยอดคงค้ำง 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

0.01 

 

 

 

- 

5.75 

4.03 

 

 

 

 

13.54 

กำรจดัท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกนั เป็นรำคำตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ  เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง
กัน 

(ล้านบาท)  
ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2557  

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

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : บริษัทซือ้ชุดยูนิ
ฟอร์มของ  K&N เพื่อใช้ในกิจกำร  โดยมีกำร
เทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
ยอดคงค้ำง  
เจ้ำหนีอ้ื่น 

0.03 

 

 

- 

กำรจดัท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกนั เป็นรำคำตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ  เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล 

 

5. บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 

ประกอบธุรกิจโรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ 

รายได้อื่น : บริษัทมีรำยได้คำ่บริหำรกิจกำร 
และคำ่บริกำรอื่นๆ เช่นคำ่ไฟฟ้ำ,คำ่ถำ่ย
เอกสำร, คำ่ท ำควำมสะอำด, ฯลฯ ตำม
สญัญำ 
ยอดคงค้ำง 
ลกูหนีอ้ื่น 

2.46 

 

 

 

0.33 

บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนอืน่ 
ๆ เช่น คำ่ไฟฟ้ำ คำ่ถ่ำยเอกสำร คำ่ท ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่
บริษัทย่อย โดยคิดอตัรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวนบคุคลำกรและ
สดัส่วนเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำนของ  UAC &TPT และต้น
คำ่ใช้จ่ำยเฉลีย่ของงำนบริกำรตำ่ง ๆ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่กำรให้บริกำรดงักลำ่ว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทยอ่ย และอตัรำกำรคิดคำ่บริกำรมีควำมเหมำะสม  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง
กัน 

(ล้านบาท)  
ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2557  

6. บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั รายได้อื่น : บริษัทมีรำยได้คำ่บริหำรกิจกำร 
และคำ่บริกำรอื่นๆ เช่นคำ่ไฟฟ้ำ,คำ่ถำ่ย
เอกสำร, คำ่ท ำควำมสะอำด, ฯลฯ ตำม
สญัญำ  
ยอดคงค้ำง 

ลกูหนีอ้ื่น 

 

 

 

ค่าจ้างผู้รับเหมา(สินทรัพย์ถาวร) 

สญัญำจ้ำงเหมำงำนออกแบบ,จดัหำ, 
ก่อสร้ำง และติดตัง้ (EPC CONTRACT) 
โรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ (แมแ่ตง2) 

ให้แก่บริษัท โดยมีก ำหนดรำคำขำยและ
ให้บริกำรตำมรำคำตลำด เช่นเดยีวกบักำร
ขำยและให้บริกำรแก่ลกูค้ำรำยอืน่ทัว่ไป 

ยอดคงค้ำง 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

2.71 

 

 

 

0.02 

 

 

 

120.16 

 

 

 

 

 

 

32.27 

 

 

บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนอืน่ 
ๆ เช่น คำ่ไฟฟ้ำ คำ่ถ่ำยเอกสำร คำ่ท ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่
บริษัทย่อย โดยคิดอตัรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวนบคุคลำกรและ
สดัส่วนเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำนของ  UAC &TPT และต้น
คำ่ใช้จ่ำยเฉลีย่ของงำนบริกำรตำ่ง ๆ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่กำรให้บริกำรดงักลำ่ว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทยอ่ย และอตัรำกำรคิดคำ่บริกำรมีควำมเหมำะสม  

 

กำรจดัท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกนั เป็นรำคำตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ  เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง
กัน 

(ล้านบาท)  
ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2557  

7. นำงสำวชวิษศำ  ชีวะเกต ุ ค่าเช่าคลังสินค้า  : บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำ
คลังสินค้ำเพื่อใช้เป็นที่ เ ก็บสำรเคมี และ
อุปกรณ์เพื่อรอกำรขำย และส่งมอบให้แก่
ลกูค้ำ พืน้ท่ีเช่ำ 2,200 ตำรำงเมตร ระยะเวลำ
กำรเช่ำ 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2556 – 
31 ธันวำคม 2558 อตัรำค่ำเช่ำ ตำรำงเมตร
ละ 60 บำทต่อเดือน หรือคิดเป็นค่ำ เช่ำ
จ ำนวน 132,000 บำทต่อเดือน (บริษัท
รับผิดชอบในกำรเสยีภำษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่ำย
ร้อยละ 5 ของค่ำเช่ำแต่ละเดือน คิดเป็นค่ำ
เช่ำรวมภำษีเ งินได้หัก ณ ที่จ่ ำย เท่ำกับ 
138,947.37 บำทตอ่เดือน)  

ยอดคงค้ำง 

คำ่เช่ำคลงัสนิค้ำค้ำงจ่ำย 

 

1.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

บริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรจัดหำพืน้ที่ เพื่อจัดเก็บสินค้ำ 
เนื่องจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจ โดยกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไข และข้อตกลง ตำมปกติโดยทัว่ไป   

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นว่ำ กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผล และมีอัตรำค่ำ เช่ ำที่ ถูกกว่ำ เมื่ อ
เปรียบเทียบกบัรำคำตลำด 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง
กัน 

(ล้านบาท)  
ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2557  

8. ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดัเทพประทำนพร วสัดภุณัฑ์ ค่าวัสดุก่อสร้าง : บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที 
เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด จ่ำยค่ำเสำเข็ม คอร.เสริม
เหลก็เพื่อเป็นฐำนรำกที่ดินที่ตัง้โรงงำน] 
ยอดคงค้ำง 
 
 

1.78 กำรจดัท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกนั เป็นรำคำตลำด  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล  

9. ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั ภกัดีแผน่ดินขอนแก่น ค่าวัสดุก่อสร้าง : บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที 
เอ็นเนอร์ยี่  จ ำกัด จ่ำยค่ำหินคลุกเพื่อปรับ
ที่ดินท่ีตัง้โรงงำน 
ยอดคงค้ำง 

 

0.25 กำรจดัท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกนั เป็นรำคำตลำด  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล 
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12.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 
บริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

ด้วยควำมโปร่งใส เท่ียงธรรม และเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้
ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นของกำรเข้ำท ำรำยกำร ควำมสมเหตสุมผล และควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ๆ โดย
พิจำรณำจำกเง่ือนไขตำ่ง ๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด ซึง่สำมำรถเปรียบเทียบได้กบั
รำคำท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภำยนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำง
กนัท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทจะให้บุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน  ส ำนัก
กฎหมำย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจำกบริษัท ท ำกำรประเมินและให้ควำมเห็นเพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ ถือหุ้ น 
ตำมแตก่รณี 

นอกจำกนีม้ีกำรก ำหนดมำตรกำรไมใ่ห้ผู้บริหำร หรือผู้มีสว่นได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุมตัิรำยกำร
ท่ีตนเองมีส่วนได้เสียทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อม และคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำย
วำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ
และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน รวมทัง้กำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบ
ทำนโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท  

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 
              บริษัทคำดวำ่ในอนำคตจะมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัอย่ำงต่อเน่ือง เช่น รำยกำรซือ้ขำยสินค้ำ และรำยกำร
เช่ำสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ และรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ จะยงัคงมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึน้อีก ซึ่ง
เป็นไปตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษัท รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวจะเกิดขึน้
ตำมควำมจ ำเป็นและเพ่ือประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำง
กนัอย่ำงชัดเจน ตำมรำคำและเง่ือนไขตลำดท่ีเหมำะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ รวมทัง้
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบัติ
ตำมหลกัเกณฑ์ และให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผลต่อรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือสนบัสนุน
ธุรกิจปกติท่ีเกิดขึน้ทกุไตรมำส   
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
13.1  ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(1.1) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
งบกำรเงินส ำหรับปี 2555 – 2557 ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบ โดย บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้แก่นำงสวิุมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 ท ำกำรตรวจสอบ
บญัชีในปี 2555 และ 2556  ส ำหรับปี 2557 ผู้สอบบญัชีได้แก่ นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุำตเลขทะเบียน 5599  ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.ซึง่งบกำรเงินส ำหรับปี 
2555 - 2557 ผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขต่องบกำรเงินท่ีตรวจสอบ และมีควำมเห็นว่ำงบ
กำรเงินของบริษัททัง้งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจ ได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแส
เงินสด ส ำหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
ทัง้นีใ้นปี 2556 ผู้สอบบญัชี  ได้เน้นข้อมลูและเหตกุำรณ์โดยให้สงัเกตในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2 และ 5 
ซึง่ได้อธิบำยถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีใหม่ เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
บญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตัิ 
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(1.2) ตารางสรุปงบการเงนิ 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

งบดุล ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

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

 สินทรัพย์หมุนเวียน    
 

                    

 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  27.96 3.05  64.91 4.46  64.13     4.15  32.45     3.18  98.77     6.04  100.31     5.64  

 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น  184.70  20.15  193.82   13.31  200.35   12.97  185.98   18.21  211.62   12.95  205.50   11.54  

 เงินจำ่ยลว่งหน้ำคำ่ซือ้สนิค้ำ  11.79    1.29  4.21     0.29  5.14     0.33  25.94     2.54  4.21     0.26  5.14     0.29  

 สนิค้ำคงเหลอื - สทุธิ  117.72   12.84  237.54   16.32  131.42     8.51  117.78   11.53  237.59   14.54  131.47     7.39  

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  342.17 37.33 500.48 34.38 401.04 25.97 362.16 35.46 552.19 33.78 442.42 24.85 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
 

  
 

  
 

  
       เงินลงทนุในบริษัทร่วม  111.05 12.11 111.05 7.63 111.05 7.19 198.78 19.46 270.04 16.52 250.09 14.05 

  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  5.25 0.57 40.20 2.76 96.01 6.22 - - - -            -    - 

   ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  424.44 46.30 797.43 54.77 920.39 59.60 425.21 41.64 802.77 49.11 1026.72 57.68 

   สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  1.36 0.15 3.58 0.25 12.61 0.82 2.26 0.22 4.66 0.29 14.42 0.81 

   เงินจ่ำยลว่งหน้ำคำ่ซือ้สนิทรัพย์ถำวร  28.59 3.12 0.77 0.05 1.40 0.09 28.59 2.80 0.77 0.05 41.46 2.33 

   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น - สทุธิ  3.77 0.41 2.40 0.16 1.84 0.12 4.22 0.41 4.14 0.25 4.94 0.28 

          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  574.47 62.67 955.43 65.62 1143.29 74.03 659.06 64.54 1,082.39 66.22 1,337.63 75.15 

 รวมสินทรัพย์  916.65 100.00 1,455.92 100.00 1,544.33 100.00 1021.22 100.00 1,634.58 100.00 1,780.05 10.00 

 หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
 

  
 

  
 

  
      หนีส้นิหมุนเวียน    
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

งบดุล ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

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

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงิน  170.65 18.62 212.59 14.60 151.28 9.80 170.65 16.71 212.59 13.01 163.81 9.20 

  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น  115.16 12.56 254.77 17.50 116.06 7.52 115.74 11.33 271.34 16.60 161.24 9.06 
 สว่นของหนีส้นิระยะยำวที่ถงึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึง่ปี  9.67 1.05 27.02 1.86 119.60 7.74 9.67 0.95 27.02 1.65 119.60 6.72 

  เงินรับลว่งหน้ำคำ่จำกลกูค้ำตำมสญัญำ  - - - - - - 14.90 1.46 - - - - 

   ภำษีเงินได้นิติบคุคลค้ำงจำ่ย   15.85 1.73 4.31 0.30 0.00 - 15.85 1.55 4.31 0.26 0.31 0.02 

          รวมหนีส้นิหมุนเวียน  311.34 33.96 498.69 34.25 386.94 25.06 326.82 32.00 515.26 31.52 444.96 25.00 

 หนีส้นิไม่หมุนเวียน    
 

  
 

         

 เงินกู้ยมืระยะยำว  42.23 4.61 130.14 8.94 143.99 9.32 42.23 4.13 130.14 7.96 143.99 8.09 

 หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สทุธิ  4.36 0.48 5.12 0.35 159.64 10.34 4.36 0.43 5.12 0.31 159.64 8.97 

 หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - - - - 7.36 0.48 - - - - 7.36 0.41 

 ประมำณกำรรือ้ถอน - - - - 30.63 1.98 - - - - 30.63 1.72 

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  6.10 0.67 7.38 0.51 8.80 0.57 6.15 0.60 7.47 0.46 8.80 0.49 

 หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  - - 9.80 0.67 9.32 0.60 - - 9.80 0.60 14.93 0.84 

          รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน  52.68 5.75 152.45 10.47 359.73 23.29 52.74 5.16 152.54 9.33 365.34 20.52 

          รวมหนีส้นิ  364.02 39.71 651.13 44.72 746.67 48.35 379.55 37.17 667.80 40.85 810.30 45.52 
 
             



                                                                                                                                                                                                                                                  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั(มหำชน)                                                                                                                     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2557                                                                                                                                                                                                                               หน้ำ 139 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

งบดุล ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

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

 หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น    
 

  
 

  
 

  
      สว่นของผู้ ถือหุ้น    

 
  

 
  

 
  

                    ทนุจดทะเบยีน  276.47 30.16 331.75 22.79 331.75 21.48 276.47 27.07 331.75 20.30 331.75 18.64 

               ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว  218.22 23.81 277.10 19.03 277.11 17.94 218.22 21.37 277.10 16.95 277.11 15.57 

               สว่นเกินมลูคำ่หุ้น  181.83 19.84 363.82 24.99 364.00 23.57 181.83 17.81 363.82 22.26 364.00 20.45 

                เงินรับลว่งหน้ำคำ่หุ้นสำมญั  - - 0.09 0.01 - - - - 0.09 0.01 - - 

          ก ำไรสะสม                   

 จดัสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย  17.37 1.89 20.49 1.41 24.56 1.59 17.37 1.70 20.49 1.25 24.56 1.38 

 ยงัไมไ่ด้จดัสรร  135.21 14.75 143.30 9.84 131.99 8.55 220.35 21.58 297.22 18.18 258.12 14.50 

          รวมส่วนของบริษัทใหญ่  552.63 60.29 804.78 55.28 797.66 51.65 637.77 89.52 958.71 58.65 923.79 51.90 

 สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ  - - - - - - 3.90 0.38 8.07 0.49 45.96 2.58 

          รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  552.63 60.29 804.78 55.28 797.66 51.65 641.67 152.36 966.78 59.15 969.75 54.48 

 รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น  916.65 100.00 1,455.92 100.00 1,544.33 100.00 1,021.22 189.52 1,634.58 100.00 1,780.05 100.00 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิรวม  

 งบก าไรขาดทุน  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

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

 รำยได้จำกกำรขำย  811.82 98.90 903.85 97.73 983.07 90.09 811.82 98.91 977.93 98.77 992.63  98.13  

 รำยได้อื่น :-                     

      รำยได้เงินปันผล  - - 8.44 0.91 86.98 7.97 - - - -              -              -    

      อื่นๆ  9.06 1.10 12.54 1.36 21.17 1.94 8.91 1.09 12.22 1.23 18.95    1.87  

 รวมรายได้  820.88 100.00 924.84 100.00 1091.22 100.00 820.72 100.00 990.15 100.00 1011.58 100.00  

 ต้นทนุขำย  -617.67 (75.25) -733.56 (79.32) -866.93 (79.45) -617.67 (75.26) -804.49 (81.25) -876.07 (86.60) 

 คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย  -27.26 (3.32) -32.07 (3.47) -31.95 (2.93) -27.26 (3.32) -32.07 (3.24) -31.95   (3.16) 

 คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร  -58.19 (7.09) -78.64 (8.50) -87.77 (8.04) -61.17 (7.45) -82.49 (8.33) -91.87   (9.08) 

 รวมค่าใช้จ่าย  -703.12 (85.65) -844.27 (91.29) -986.65 (90.42) -706.11 (86.03) -919.06 (92.82) -999.89 (98.84) 

 ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้  117.76 14.35 80.57 8.71 104.57 9.58 114.62 13.97 71.10 7.18 11.69    1.16  

 ต้นทนุทำงกำรเงิน  -2.74 (0.33) -3.74 (0.40) -25.00 (2.29) -2.74 (0.33) -3.75 (0.38) -25.06   (2.48) 

 สว่นแบง่ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม   - - - -              -    0.00 30.31 3.69 77.75 7.85 62.13    6.14  

 ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  115.02 14.01 76.82 8.31 79.57 7.29 142.19 17.32 145.09 14.65 48.76   4.82  

 ภำษีเงินได้  -27.06 (3.30) -14.42 (1.56) 1.87 0.17 -26.49 (3.23) -14.23 (1.44) 2.29    0.23  

 ก าไรสุทธิ  87.97 10.72 62.41 6.75 81.44 7.46 115.70 14.10 130.86 13.22 51.04   5.05  

 ก ำไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  87.97 10.72 62.41 6.75 81.44 7.46 116.96 14.25 131.19 13.25 53.65    5.30  

 สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ  - - - -              -    0.00 -1.26 0.00 -0.33 (0.03) -2.60   (0.26) 
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
 ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน             

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 115.02 76.82 79.57 142.19 145.09 48.76 

รำยกำรปรับปรุง             

คำ่เสือ่มรำคำ 3.30 9.06 53.75 3.66 9.43 54.31 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 0.72 (1.77) (0.48) 0.72  (1.77) (0.44) 

ขำดทนุจำกกำรปรับลดมลูคำ่สนิค้ำคงเหลอื  - - 0.05     0.05 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - -    -    

สว่นแบง่ผล(ก ำไร)ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม - -    -    (30.31) (77.75) (62.13) 

(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ถำวร  (0.48) 0.02  (0.10) (0.48) 0.02  (0.10) 

รำยได้เงินอดุหนนุรอกำรตดับญัชี   (0.48)   (0.48) 

คำ่ใช้จำ่ยลว่งหน้ำตดับญัชี  1.09 2.08  1.84 1.09  2.29  2.00 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 0.40 1.28  1.42 0.46  1.32  1.33 

รำยได้เงินปันผล   (8.44) (86.98)     -    

คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้จำ่ย 1.53 2.87  24.19 1.53  2.87  24.21 

  121.59 81.93 72.78 118.86 81.51 67.50 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง             

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น (75.74) (4.04) 23.33 (76.91) (35.66) 35.82 

สนิค้ำคงเหลอื (25.64) (119.82) 106.07 (25.64) (119.82) 106.07 
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
 ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท   

 เงินจำ่ยลว่งหน้ำคำ่จ้ำงและซือ้สนิค้ำ (5.82) 7.58  (0.93) (19.98) 7.58  (0.93) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 0.10  1.10  0.29 0.10  1.08  0.22 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)             

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น (9.51) 148.96  (123.93) (9.02) 179.11  (139.02) 

เงินรับลว่งหน้ำคำ่ขำยสนิค้ำ      -    14.90  0.00  -    

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น    9.80      -      9.80  5.61 

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 4.98 125.50 77.61 2.32 123.59 75.28 

เงินสดจำ่ยดอกเบีย้จำ่ย (2.41) (8.84) (25.64) (2.41) (8.84) (25.66) 

เงินสดจำ่ยภำษีเงินได้ (22.15) (28.17) (5.42) (22.60) (29.45) (5.75) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด าเนินงาน (19.58) 88.49  46.56 (22.70) 85.30  43.88 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ             

เงินลงทนุชัว่ครำวลดลง 28.02  0.00  -    28.02  0.00  -    

เงินฝำกธนำคำรตดิภำระค ำ้ประกนัเพิ่มขึน้ 12.56  0.00  -    12.56  0.00     -    

เงินลงทนุในบริษัทร่วม(เพิ่มขึน้)ลดลง   0.00  -      (1.96) (4.90) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ถำวร 0.48    0.10 0.48    0.10 

เงินสดรับเงินปันผลจำกบริษัทร่วม   8.44  56.98 0.00  8.44  56.98 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ (0.25) (34.95) (55.81)     (0.95) 

เงินสดจำ่ยซือ้สนิทรัพย์ถำวร  (365.40) (356.33) (160.19) (365.41) (361.27) (258.40) 
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
 ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท   

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน (324.59) (382.84) (158.91) (324.35) (354.78) (207.16) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ             

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) 153.79  38.20  -61.25 153.79  38.20  -48.49 

เงินกู้ยืมระยะยำวเพิม่ขึน้ 49.94  104.24  34.36 49.94  104.24  34.36 

เงินสดจำ่ยหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน (1.00) (2.41) (73.42) (1.00) (2.41) (73.42) 

เงินสดรับจำกกำรท ำสญัญำเช่ำกำรเงิน   300.00   300.00 

เงินสดรับจำกกำรเพิม่ทนุ 118.41  193.76  0.00 118.41  193.76  0.00 

เงินสดรับจำกสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ      5.00  4.50  40.49 

เงินสดรับจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสำมญั   0.09  0.11   0.09  0.11 

 เงินปันผลจ่ำย (17.25) (5.12) (88.67) (17.25) (5.12) (88.67) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงนิ 303.90  328.76  111.12 308.90  333.26  164.37 

ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นส ำหรับเงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด   2.53  0.46   2.53  0.46 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)  (40.27) 36.94  -0.78 (38.15) 66.32  1.54 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 68.23  27.96  64.91 70.60  32.45  98.77 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  27.96  64.91  64.13 32.45  98.77  100.31 
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(1.3) อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

  งบเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่)   1.10 1.00 1.04 1.11 1.07 0.99 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.72 0.53 0.70 0.75 0.61 0.70 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่)  -0.10 0.22 0.11 -0.11 0.20 0.02 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่)   6.31 6.69 8.08 6.31 7.18 8.09 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 57.04 53.84 44.56 57.04 50.13 44.52 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิค้ำคงเหลอื (เทำ่) 6.70 6.99 7.47 6.66 7.66 7.54 

ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ (วนั) 53.71 51.53 48.20 54.05 47.01 47.72 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจ้ำหนี ้(เทำ่) 14.04 6.41 7.11 14.04 6.57 7.54 

ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 25.64 56.15 50.63 25.64 54.78 47.72 

Cash Cycle (วนั) 85.11 49.22 42.13 85.45 42.37 44.52 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 23.92 18.84 11.81 23.92 17.74 11.74 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 13.39 6.59 -0.36 13.02 6.02 -0.73 

อตัรำสว่นเงินสดตอ่ก ำไร (%) -18.01 148.52 -1,301.35 -21.47 144.88 -604.00 

อตัรำก ำไรสทุธิ (%)  10.72 6.75 7.46 14.10 13.22 5.05 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)   ROE 19.20 9.20 10.17 21.88 16.39 5.27 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%)  ROA 12.74 5.26 
             

5.43  15.01 9.85 2.99 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร (%)  ROFA 40.59 11.70 14.69 52.99 41.44 10.26 

อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ (เทำ่) 1.19 0.78 0.18 1.06 0.75 0.15 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy Ratio) 

อตัรำสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่)  D/E 0.66 0.81 0.94 0.60 0.70 0.84 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกบีย้ (เทำ่) 3.73 28.49 2.94 2.39 27.51 2.84 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO - DSCR (เทำ่) 9.49 2.62 1.06 11.68 4.84 0.74 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 60.88 149.56 49.75 - - - 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1  ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมส ำรวจ

และผลิตก๊ำซธรรมชำติ  โรงกลั่นน ำ้มัน โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มันหล่อลื่น   โรงงำนโพลิเมอร์และ
พลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์โรงไฟฟ้ำกำรจ ำหน่ำยให้บริกำรรับเหมำและติดตัง้ระบบสำธำรณูปโภค  กำร
ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรตลำดกำรลงทนุโครงกำรด้ำนพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือกเป็น
ต้น  และในส่วนของบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 1) รับจ้ำงผลิตน ำ้ประปำ เพ่ือใช้ในอตุสำหกรรม และใช้ในกำรบริโภค 
รวมทัง้จ ำหน่ำยและติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  2) ผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพเพ่ือใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำกำร
ขนสง่คมนำคมและอตุสำหกรรมทัว่ไป (ยงัไมม่ีรำยได้)   และ 3) ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลงังำนทดแทน  

ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ปี 2557 บริษัทมีก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี จ ำนวน 81.44 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 
จำกปี 2556  ร้อยละ 30.50 สำเหตเุน่ืองจำก บริษัทได้รับเงินปันผลจำกบริษัทร่วม จ ำนวน 86.98 ล้ำน ซึง่เพ่ิมขึน้จำกปี 
2556 ร้อยละ 78.54  ซึง่บนัทึกเป็นรำยได้อื่นๆ ของกิจกำร 

งบกำรเงินรวมปี 2557 บริษัทมีก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี จ ำนวน 51.04 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2556 เป็นร้อย
ละ 60.99  เน่ืองจำกบริษัทมีต้นทนุขำยปี 2557 เป็นร้อยละ 88.26 เพ่ิมขึน้จำกปี 2556 ท่ีมี ร้อยละ 82.26 ของรำยได้จำก
กำรขำยและบริกำร  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรและต้นทุนทำงกำรเงิน ปี 2556 และ 2557 เป็นร้อยละ 12.10 และ 
15.00 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั แต่บริษัทยงัสำมำรถเพ่ิมยอดรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกปี 
2556 เป็นจ ำนวน 14.69 ล้ำนบำท ซึง่เป็นสดัส่วนของกำรเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 1.50 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ซึง่รำยได้ดงักล่ำว
ได้รวมรำยได้จำกบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั และ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั และในปี 2557 
บริษัท ได้รับรู้ส่วนแบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นจ ำนวน 62.13 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2556 จ ำนวน 
15.62 ล้ำนบำท 

 

 

 

 

 

งบกำรเงินรวม ในปี 2557 รำยได้ประมำณร้อยละ 62.88  ของรำยได้รวมมำจำกผลิตภณฑั ์ในกลมุ่ธุรกิจ Energy 
and Petroleum รองมำเป็นสินค้ำในกลมอุ่ ตสำหกรุ รม (Industrial )มีสดสั ว่นเป็นร้อยละ 16.61 กำรให้บริกำรรับเหมำและ
ติดตงระั ้ บบ ผลิตภณฑั ์อื่น รำยได้บริกำร ซงมึ่ ีสดสั ว่นกำรขำยใกล้เคียงกนัท่ีร้อยละ 2.5 - 4.39 ของรำยได้รวม  รำยได้อื่นๆ 
ร้อยละ 1.76  ส ำหรับรำยได้จำกโรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพอดั และ โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม มีรำยได้ร้อยละ 0.10 
และ 1.65  ของรำยได้รวมตำมล ำดบั    โดยโรงงำนทง้ัสองแห่งยงัผลิตได้ไม่เต็มก ำลงั  กำรผลิต     ส ำหรับรำยได้จำกกำร
ขำยไฟฟ้ำของบริษัทย่อยซึ่งเร่ิมรับรู้รำยได้ในเดือนสิงหำคม 2557 มีรำยได้ร้อยละ 0.06 ของรำยได้รวม  กำรรับรู้รำยได้
จำกสว่นแบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม เป็นร้อยละ 5.79 ของรำยได้รวม   
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14.2  ผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ 

รายได้จากการขาย 

(หน่วย : ล้านบาท) 

   
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ประเภทของรายได้ 2555 2556 2557 

   
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       

1.   ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั
พลงังำนและปิโตรเลียม (Energy and 
Petroleum) 

460.54 56.10 517.41 55.95 675.09 61.87 

2.  ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม (Industrial) 242.58 29.55 197.06 21.31 178.31 16.34 
3.  ผลิตภณัฑ์อื่นๆ1/ 31.58 3.85 64.54 6.98 45.85 4.20 
4.  กำรให้บริกำร 64.60 7.87 47.82 5.17 47.13 4.32 
5.  บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ 2/ 12.52 1.53 76.72 8.30 17.96 1.65 
6.  รำยได้โรงงำนผลิตก๊ำชชีวภำพ - - 0.30 0.03 1.04 0.10 
7.  รำยได้โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม - - - - 17.69 1.62 
รายได้จากการขายและบริการรวม 811.82 98.90 903.85 97.73 983.07 90.09 
รำยได้อื่น 3/ 9.06 1.10 12.54 1.36 21.17 1.94 
รำยได้เงินปันผลรับ - - 8.44 0.91 86.98 7.97 

รวมรายได้ทัง้สิน้ 820.88 100.00 924.83 100.00 1,091.22 100.00 
หมำยเหต ุ 1/ รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรสง่ออกสินค้ำประเภท Crude Glycerin และอ่ืนๆ 

 2/ รำยได้คำ่บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ ปี 2555 ได้จดักลุม่ประเภทรำยได้ใหม ่ โดยแยกรำยได้ดงักลำ่วออกจำก รำยได้ใน 
   ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัพลงังำนและปิโตรเลียม 
3/ รำยได้อ่ืน ได้แก่ คำ่นำยหน้ำขำยสินค้ำและบริกำร ดอกเบีย้รับ ก ำไรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 
   และอ่ืนๆ 
 

ในปี 2557 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร มีจ ำนวน 983.07 ล้ำนบำทเพ่ิมขึน้จำกปี 2556 จ ำนวน 79.22 ล้ำน
บำทอนัเน่ืองจำกกำรกำรเพ่ิมขึน้ในสว่นของยอดขำยของผลิตภณัฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy and Petroleum เพ่ิมขึน้จ ำนวน 
157.68 ล้ำนบำท ซึง่เป็นสว่นของสำรเร่งปฏิกิริยำและในสว่นของอปุกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตก๊ำชธรรมชำติ   ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ลดลง 18.75 และ 18.69 ล้ำนบำทตำมล ำดบั กำรบริกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำงและ ติดตัง้ลดลง 58.76 ล้ำนบำท กลุ่มกำรให้บริกำรลดลง 0.69 ล้ำนบำท ทัง้นีเ้น่ืองจำกตลำดมีกำรแข่งขนักัน
อย่ำงสูงในกลุ่มอตุสำหกรรม ในปี 2557 โรงงำนผลิตก๊ำชชีวภำพอดัรับรู้รำยได้ 1.04 ล้ำนบำท  โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมรับรู้รำยได้ 17.69 ล้ำนบำท ทัง้นีโ้รงงำนทัง้สองแห่งยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้นกำรผลิต จึงยงัไม่ได้ผลิตเต็มก ำลงักำร
ผลิต 
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และในสว่นของรำยได้อื่น เพ่ิมขึน้จำกปีก่อนจ ำนวน 87.16 ล้ำนบำท ประกอบด้วยมีรำยได้เงินปันผลรับ 86.98 ล้ำน
บำทเพ่ิมขึน้จำกปีก่อน 78.54 ล้ำนบำท และอื่นๆ เพ่ิมขึน้ 8.63 ล้ำนบำท ส่งผลให้รำยได้รวมของกิจกำรในปี 2557 มี
จ ำนวน 1,091.22  ล้ำนบำท ซึง่เพ่ิมขึน้ จำกปี 2556  เป็นจ ำนวน 166.39 ล้ำนบำท 

ต้นทุนขาย 
ต้นทนุขำยปี 2556-2557 มีจ ำนวน 733.56 ล้ำนบำท และ 866.93 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.16 และ 88.19  

ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดับ กำรเพ่ิมขึน้ของต้นทุนขำยเป็นไปตำมกำรเพ่ิมขึน้ของยอดขำยในช่วง
ดงักลำ่ว และมีต้นทนุเพ่ิมในรูปของคำ่เสื่อมรำคำส ำหรับโรงงำน ทัง้สองแห่งของกิจกำรต้นทนุขำยเพ่ิมขึน้จำกปี 2556 คิด
เป็นร้อยละ 18.18 สง่ผลให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2557 เท่ำกบัร้อยละ 11.81 ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีเท่ำกบัร้อยละ 
18.84 

ค่าใช้จ่าย 
คำ่ใช้จ่ำยรวมของบริษัทในปี 2556-2557 มีจ ำนวน 114.45 ล้ำนบำท และ 144.72 ล้ำนบำทคิดเป็นสดัสว่นตอ่รำยได้

จำกกำรขำยและบริกำรเท่ำกับร้อยละ 12.66 และ 14.72 ตำมล ำดบั ซึ่งเป็นสดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้อนัเน่ืองมำจำกกำรขยำย
กิจกำร 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2556-2557 จ ำนวน 32.07 ล้ำนบำท และ 31.95 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.55 
และ 3.25 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรตำมล ำดบั  

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร ในปี 2556-2557 มีจ ำนวน 78.64 ล้ำนบำท และ 87.77 ล้ำนบำท และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
8.70 และ 8.93 ของรำยได้จำกำรขำยและบริกำรตำมล ำดบั  กำรเพ่ิมขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยดงักล่ำวคิดเป็นร้อยละ 11.61 ของ
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ซึง่ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2557 ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยส่วนบริหำรส ำนกังำน ส่วน
ของผู้บริหำร และคำ่ตอบแทนกรรมกำรอิสระ มีจ ำนวน 58.39 ล้ำนบำท 11.95 ล้ำนบำท และ 2.41 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
และ มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรของโรงงำนทัง้สองแห่งมีจ ำนวน 15.02 ล้ำนบำท 

ต้นทนุทำงกำรเงินส ำหรับปี 2556-2557 มีจ ำนวน 3.74 ล้ำนบำท และ 25 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.41 
และ 2.54 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั โดยต้นทุนทำงกำรเงินท่ีเพ่ิมขึน้ 21.26 ล้ำนบำทนัน้เป็นต้นทุน
จำกกำรกู้ ยืมเพ่ือใช้ส ำหรับโรงงำน และเป็นทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 
บริษัทมีก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ในปี 2556-2557 เท่ำกบั 80.57 ล้ำนบำท และ 104.57 ล้ำนบำท 

เพ่ิมขึน้เป็นจ ำนวน 24 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัทมีรำยได้อื่นเพ่ิมขึน้ 
ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม(ในงบการเงนิรวม) 
ในปี 2556-2557 บริษัทมีสว่นแบ่งผลก ำไร(ขำดทนุ)รวม จำกเงินลงทนุในบริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดัและบริษัท 

เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ ำกดั ซึง่บริษัทได้รับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน) ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น เป็นจ ำนวน 77.75 ล้ำนบำท และ 62.13 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ก าไรสุทธิ 
ก ำไรสทุธิของบริษัทในปี 2556-2557 (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) มีจ ำนวน 62.41 ล้ำนบำท และ 81.44  ล้ำนบำท  

เพ่ิมขึน้จ ำนวน 19.04 ล้ำนบำท และคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิเท่ำกบัร้อยละ 6.90 และ ร้อยละ 8.28 ของรำยได้จำกกำรขำย
สินค้ำและบริกำร ตำมล ำดบั 
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อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมในปี 2556-2557 บริษัทมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 130.86 ล้ำนบำท และ 
51.04 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิเท่ำกบัร้อยละ 13.38 และร้อยละ 5.14 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
ตำมล ำดบั  
ฐานะการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557  สินทรัพย์รวมของบริษัทตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 1,544.33 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึน้จำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 88.42 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.07 โดยมีสำเหตดุงันี ้ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 99.44 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.87 ส่วนใหญ่มำจำก สินค้ำคงเหลือลดลง 106.12  
ล้ำนบำท ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่นเพ่ิมขึน้จ ำนวน 6.53  ล้ำนบำท ส่วนของ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  เงิน
จ่ำยลว่งหน้ำคำ่จ้ำงและซือ้สินค้ำรวมเพ่ิมขึน้จ ำนวน 0.15 ล้ำนบำท 

  ลกูหนีก้ำรค้ำ 

 
ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 

 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ลูกหนีย้ังไม่ครบก าหนดช าระ 93,362,095.49 79.39 98,053,662.42 77.96 

ลูกหนีเ้กนิก าหนดช าระ 
 

   
-  น้อยกวำ่ 3 เดือน 21,385,085.87 18.18 22,049,959.36 17.53 
-  มำกกวำ่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 697,200.00 0.59 1,012,600.00 0.81 
-  มำกกวำ่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 130,189.71 0.11 2,327,261.40 1.85 
-  มำกกวำ่ 12 เดือน ขึน้ไป 2,026,970.15 1.72 2,334,342.13 1.86 
รวม 117,601,541.22 100.00 125,777,825.31 100.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ลกูหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 125.78 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี 2556  จ ำนวน 8.18 ล้ำนบำท  

 สินค้าคงเหลือ 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 สินค้ำคงเหลือมีจ ำนวน 131.42 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2556 จ ำนวน 106.12 ล้ำนบำท  

ซึง่สว่นใหญ่ มำจำกกำรลดลงของสินค้ำระหวำ่งทำงจ ำนวน  109.82 ล้ำนบำท และในสว่นอื่นเพ่ิมสทุธิ 3.70 ล้ำนบำท  
    กำรตัง้ส ำรองคำ่เผ่ือสินค้ำส ำเร็จรูปเสื่อมสภำพบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเมื่อสินค้ำไมห่มนุเวียนเป็นเวลำนำน และ

เมื่อน ำส่งสินค้ำตรวจสอบสภำพ  / คุณสมบตัิต่ำงๆ ไม่ผ่ำนตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด บริษัทก็จะท ำกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือ
สินค้ำส ำเร็จรูปเสื่อมสภำพรำยละเอียดสินค้ำคงเหลือมีดงันี ้

 
ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินค้ำส ำเร็จรูป 114.51 48.21 117.65 89.52  

วสัดสุิน้เปลือง 1.04 0.44 1.64 1.25  
สินค้ำระหวำ่งทำง 122.72 51.66 12.90 9.81  
รวม 238.27 100.31 132.19 100.59  
หกัคำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่สินค้ำส ำเร็จรูป (0.73) (0.31) (0.78) (0.59) 
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 237.54 100.00 131.42 100.00  
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 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึน้ 187.86 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.66 ของสินทรัพย์รวม  ส่วนใหญ่มำจำกกำร
เพ่ิมขึน้ในสว่นของท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  จ ำนวน 122.96 ล้ำนบำท เงินลงทุนในบริษัทย่อย เพ่ิมขึน้ 55.81 ล้ำนบำท
และมีกำรเพ่ิมขึน้ของ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี 9.02 ล้ำนบำท ในส่วนของเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้สินทรัพย์
ถำวรและอื่นๆ เพ่ิมขึน้  จ ำนวน 0.06 ล้ำนบำท 

 หนีส้ินรวม ณ  วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีจ ำนวน 746.67 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำก ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 
จ ำนวน 95.54  ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.67  ประกอบไปด้วยในสว่นของหนีส้ินหมนุเวียนลดลง 111.75 ล้ำนบำท  
ในขณะท่ีสว่นของหนีส้ินไมห่มนุเวียนเพ่ิมขึน้ 207.29 ล้ำนบำท  

 สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  มีจ ำนวน 797.66 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 
จ ำนวน  7.12  ล้ำนบำท โดยในส่วนของผู้ ถือหุ้ นในปี 2557 ประกอบด้วยทุนหุ้ นสำมญัท่ีช ำระแล้ว 277.11 ล้ำนบำท 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 364 ล้ำนบำท โดยในสว่นของก ำไรสะสมในปีมีกำรเปลี่ยนแปลง ดงันี ้ 

กำรรับรู้ในสว่นก ำไรส ำหรับงวด 81.44 ล้ำนบำท จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสำมญั 88.67 ล้ำนบำท และ
ส ำรองตำมกฎหมำย 4.07 ล้ำนบำท ส่งผลให้มีก ำไรสะสมปลำยงวดท่ีจดัสรรแล้วจ ำนวน 24.56 ล้ำนบำท และยงัไม่ได้
จดัสรรจ ำนวน 131.99 ล้ำนบำท 

สภาพคล่อง 
         หน่วย : ล้ำนบำท 

 
ปี 2556 ปี 2557 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนได้มำ (ใช้ไป)            88.49  46.56 
เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมกำรลงทุนได้มำ (ใช้ไป) (382.83) (158.91) 
เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมจดัหำเงินได้มำ (ใช้ไป) 328.76  111.12  
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2.53 0.45 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) 36.95  (0.78) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 27.96  64.91 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 64.90 64.13 

ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มำในกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 46.56 ล้ำนบำท มำจำกผลก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน โดยมีก ำไรก่อนภำษีเงินได้จ ำนวน 79.57  ล้ำนบำทปรับปรุงรำยกำร และกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนสินทรัพย์
ด ำเนินงำนเช่น ส่วนของลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นลดลง 23.33 ล้ำนบำทสินค้ำคงเหลือลดลง 106.07 ล้ำนบำท และ
หนีส้ินด ำเนินงำน เช่น เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นลดลง 123.93  ล้ำนบำท  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุน จ ำนวน 158.91 ล้ำนบำท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปกำรจ่ำยซือ้สินทรัพย์
ถำวรจ ำนวน 160.19 ล้ำนบำท และเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ ำนวน 55.81 ล้ำนบำท และรับเงินสดปันผลจำกบริษัทร่วม 
56.98 ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิได้มำในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 111.12 ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำก เงินสดรับจำกกำรท ำสญัญำเช่ำทำง
กำรเงิน จ ำนวน 300 ล้ำนบำท    เงินกู้ ยืมระยะยำวเพ่ิมขึน้ 34.56 ล้ำนบำท  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงินลดลง 61.25  ล้ำนบำท  และ ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ำยปันผลจ ำนวน 88.67  ล้ำนบำท ท ำให้เงินสด ณ วนัสิน้
ปี 2557 มีจ ำนวน  64.13 ล้ำนบำท 



 บริษัท ยเูอซ๊ โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2557                                                                                                                              หน้ำ 150 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
ในปี 2556-2557 บริษัทมีสภำพคล่องท่ีเพ่ิมขึน้โดยมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1. 00 เท่ำ และ 1.04  เท่ำ 

ตำมล ำดับ  อันเป็นผลมำจำกกำรสินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินค้ำคงเหลือมีควำมคล่องตัว ในขณะท่ีส่วนของหนีส้ิน
หมนุเวียนท่ีลดลง จำก เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

ในปี 2556-2557 วงจรเงินสดเท่ำกับ 49.22 วนั และ 42.13 วนั ตำมล ำดบัลดลงจำกปี 2556 เน่ืองจำกบริษัทมี
ระยะเวลำเก็บเฉลี่ยในปี 2557 จ ำนวน 44.56 วนั ลดลงจำกปี 2556 ท่ีมีจ ำนวน  53.84 วนั  ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยใน
ปี 2557  จ ำนวน 48.20  วนั  ลดลงจำกปี 2556 ท่ีมีจ ำนวน 51.53 วนั และขณะเดียวกันระยะเวลำกำรช ำระหนีเ้ฉลี่ยในปี 
2557 มีจ ำนวน  50.63 วนั ลดลงจำกปี 2556 ท่ีมีจ ำนวน 56.15 วนั 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
ณ สิน้ปี 2556-2557 บริษัทมีอตัรำส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ำกับ 0.81 เท่ำ และ 0.94 เท่ำ ตำมล ำดบั 

กำรเพ่ิมขึน้ของอตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 เป็นผลมำจำกบริษัทมีส่วนของหนีส้ินหมุนเวียน เพ่ือ
ด ำเนินกิจกำรท่ีเพ่ิมขึน้ และมีเงินกู้ ยืมระยะยำวส ำหรับใช้ลงทุนในกิจกำรท่ีบริษัทได้ขยำยกำรลงทุนท่ีเพ่ิมขึน้จำกปีก่อน  
ขณะท่ีในส่วนของผู้ ถือหุ้ นก็มีสัดส่วนท่ีลดลง เน่ืองจำกกำรมำจำก มีกำรจ่ำยเงินปันผล และกำรกันเงินส ำรองตำม
กฎหมำย เม่ือเปรียบเทียบหนีส้ินรวมกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นก็ยงัคงท ำให้อตัรำสว่นดงักลำ่วสงูขึน้ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ในปี 2556-2557 บริษัทจ่ำยคำ่ตอบแทนให้กบัผู้สอบบญัชี ส ำหรับคำ่ตรวจสอบบญัชีจ ำนวน 920,000.00 บำท และ 

920,000.00 บำท ตำมล ำดบั โดยไมม่ีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนอื่นๆ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยควำมระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่ำ
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ   
นอกจำกนี ้บริษัทขอรับรองวำ่ 

(1)  งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี  ได้แสดงข้อมลูอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แน่ใจวำ่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญั ทัง้
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว และบริษัทได้
แจ้งข้อมลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2558 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำท่ีมิ
ชอบท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในกำรนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมำยให้ นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส  เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไมม่ีลำยมือช่ือ
ของ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือวำ่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่ว
ข้ำงต้น 

ช่ือ                     ต ำแหน่ง                               ลำยมือช่ือ 

1. นำยกิตติ     ชีวะเกต ุ     ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร                                             

 
2. นำยชชัพล   ประสพโชค      กรรมกำรผู้จดักำร                                                        

    
3. นำงสำวนิลรัตน์   จำรุมโนภำส      รองกรรมกำรผู้จดักำร                                                  

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 

                   ช่ือ     ต ำแหน่ง                ลำยมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ ำนำจ    นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส   รองกรรมกำรผู้จดักำร      

                ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ………………………………………………....            
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิ
วฒันำ 
ประธำนกรรมกำร 
  

60 -  ปริญญำเอก สำขำกำรเงิน 
University of Mississippi, USA 
-   ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร
ศำสตร์ 
- ปริญญำตรี สำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 12 ปี 
2544 
- หลกัสตูร Role of the Chairman 

Program (RCP) รุ่นที่ 33 ปี 
2014 

ร้อยละ 3.22 
 

ไมมี่ พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
 
ก.พ. 2555-ปัจจบุนั 
 

ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 

บริษัท อตุสำหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
 
น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 

2555-ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท สหกำรประมลู จ ำกดั (มหำชน) ธุรกิจประมลูรถยนต์และของ
มีคำ่   

2545-ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หลกัทรัพย์ 

2544-ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

2527-ปัจจบุนั 
 

รองศำสตรำจำรย์  
ระดบั 9  

สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
 

สถำบนักำรศกึษำ 

2. นำยกิตติ  ชีวะเกตุ
กรรมกำร / 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร  

60 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ          
ศศินทร์แหง่จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี สำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

ร้อยละ 54.21 พี่เขย 
นำงสำวนิลรัตน์            
จำรุมโนภำส 

ส.ค.2556 – ปัจจบุนั 
พ.ย.2555 – ปัจจบุนั 
2538 - ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร / ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

ลงทนุด้ำนพลงังำน 
ลงทนุด้ำนพลงังำน 
น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 

  เม.ย. 2554–ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 
  2551-ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล 
   2548–17 ก.ย. 2553 กรรมกำร บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินโนเวชัน่ จ ำกดั ผู้น ำเข้ำ-ผู้สง่ออก 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

  - หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 82 ปี 2553 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 142 ปี 
2554 

- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู 
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นที่ 
16 ปี 2556 (วตท.) 

  2540 – ปัจจบุนั
2538- 28 ม.ค. 2553 
 
 
2536 – 18 ก.ค.2555 
 
2536 - 1 เม.ย. 2553 
 
 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

บริษัท สทุศมิตร จ ำกดั 
บริษัท ยนิูเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทค
โนโลยี่  จ ำกดั 
 
บริษัท เอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 
 
บริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่ ซพั
พลำยส์ จ ำกดั 

ให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์และ
บริกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำร
ติดตัง้อปุกรณ์ประหยดั
พลงังำนส ำหรับรถยนต์ 
ให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจ-
บริกำร 
ประกอบธุรกิจติดตัง้เคร่ืองกล
และโครงสร้ำงเหล็ก 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. นำยชชัพล ประสพโชค 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผู้จดักำร  

46 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี สำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟ้ำระบบ
ควบคมุ) สถำบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำร
ลำดกระบงั 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 147 ปี 
2554 
- หลกัสตูร TLCA Executive 

Development Program (EDP) 
รุ่นที่ 8 ปี 2554 
- หลกัสตูรผู้ประกอบกำรแหง่
อนำคต (FEF) รุ่นที่ 1 ปี 2556 
สถำบนัพฒันำผู้ประกอบกำรเชิง
สร้ำงสรรค์ (CEDI) 

ร้อยละ 0.66 
 

ไมมี่ มิ.ย.2557 – ปัจจบุนั 
 
ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
 
ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
พ.ย. 2555 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
 
ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั 
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั 
2546 – พ.ค. 2553 

กรรมกำรผู้จดักำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผู้จดักำรทัว่ไป 

บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท โซลำ่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ำกดั 
 
บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 
บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั 
บริษัท คนรักษ์น ำ้ จ ำกดั 
 
 

น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ผลิตและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงอดั
แทง่ 
รับเหมำก่อสร้ำง 
ลงทนุด้ำนพลงังำน 
ลงทนุด้ำนพลงังำน 
น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล 
ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 
ค้ำปลีกอปุกรณ์ระบบประปำ
และอะไหล ่
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นำงสำวนิลรัตน์           
จำรุมโนภำส 
กรรมกำร / 
รองกรรมกำรผู้จดักำร
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน  

56 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
- ปริญญำตรี สำขำบญัชี 
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 141 ปี 
2554 

ร้อยละ 4.49 
 

น้องสำวภรรยำ
นำยกิตติ ชีวะ

เกต ุ

ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
 
ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
ส.ค. 2556 – ปัจจบุนั
พ.ย. 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 
 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
รองกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 

บริษัท โซลำ่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ำกดั 
 
บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 
บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั 
บริษัท คนรักษ์น ำ้ จ ำกดั 
 
บริษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จ ำกดั 
 
บริษัท  ยนิูเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทค
โนโลยี่ จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ผลิตและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงอดั
แทง่ 
รับเหมำก่อสร้ำง 
ลงทนุด้ำนพลงังำน 
ลงทนุด้ำนพลงังำน 
น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 
ค้ำปลีกอปุกรณ์ระบบประปำ
และอะไหล ่
ให้บริกำรข้อมลูผำ่นระบบ
สำรสนเทศ 
จ ำหน่ำยและให้บริกำรติดตัง้ 
อปุกรณ์ประหยดัพลงังำน 
ส ำหรับรถยนต์ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. รศ.ดร.เอกชยั  
นิตยำเกษตรวฒัน์ 
กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

51 
 

- ปริญญำเอก สำขำกำรเงิน 
University of Mississippi, USA 
- ปริญญำโท  สำขำบริหำรธุรกิจ
กำรเงิน สถำบนับณัฑิตพฒัน   
บริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ 
(เคมีวิศวกรรม) จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
- 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 
 

กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
คณบดีคณะ
บริหำรธุรกิจ 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท สตำร์ไมโครอิเลคโทรนิคส์ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ปัญจวฒันำพลำสติก (มหำชน) 
 
บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
 
บริษัท เจตำแบค จ ำกดั 
 
สมำคมนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ 
บริษัท ทีอำร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
 

น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
 
ผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสติก 
ประกอบกิจกำรค้ำทอง 
 
ผลิตหม้อก ำเนิดไอน ำ้   
 
สมำคม 
รับเหมำก่อสร้ำงงำนระบบ 
พฒันำโครงกำรและกำรลงทนุ 
สถำบนักำรศกึษำ 

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์   
พนัธุบรรยงก์ 
กรรมกำรอิสระ /  
กรรมกำรตรวจสอบ 

60 - ปริญญำเอกกิตติมศกัดิ์ 
Nagaoka University of 
Technology  
- ปริญญำเอก สำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรม  
โลหกำร) มหำวิทยำลยัโตเกียว 

-  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 -  ไมมี่ พ.ย.2557 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2550 - ปัจจบุนั 
 

ผู้ เช่ียวชำญ 
 
ผู้บริหำรประจ ำส ำนกั
อธิกำรบดี  
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 

ผู้ เช่ียวชำญประจ ำตวัของสมำชิกสภำ
ปฏิรูปแหง่ชำติ (๐๒๕) 
สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน์ 
 
บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

องค์กรของรัฐ 
 
สถำบนักำรศกึษำ 
 
น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญำโท สำขำวศิวกรรม 
ศำสตร์ (วิศวกรรมอตุสำหกำร) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรม 
ศำสตร์ (วิศวกรรมอตุสำหกำร) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- 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 
 

กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรที่ปรึกษำ 
 
กรรมกำรและ
ผู้อ ำนวยกำร 
ที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
 

บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บริษัท เอทีเซรำมิกส์ จ ำกดั 
 
บริษัท สเตท-ออฟ-ดิ-อำร์ท โซชิโร อะโกร 
ลำบอรำทอรีส์ จ ำกดั 
สมำคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
 
ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชำต ิ
 
 

ผลิต และจดัจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์วสัดกุ่อสร้ำง 
อำคำร และผลิตภณัฑ์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมวิจยัและพฒันำ
ผลิตภณัฑ์เซรำมิคส์และ
สว่นประกอบเซรำมิกส์   
ผลิตผงไหม    
 
สมำคม 
 
หน่วยงำนรำชกำร 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. นำงสำวจีระพนัธ์  
จินดำ 
กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

51 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรบริหำรกำรเงิน) สถำบนั
บณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ 
(เคมี) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- 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 

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรผู้จดักำร 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท จดัหำงำน ไวเซ็น คอนซลัแตนท์ 
จ ำกดั 

น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
จดัหำงำน 

8. นำงสำวปรียำพร  
ธนรัฐเศรษฐ์ 
ผู้ชว่ยกรรมกำร
ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด 
 

48 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
- ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ 
(เคมี) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 93 ปี 2554 
- หลกัสตูร TLCA Executive 

Development Program (EDP) 
รุ่นที่ 9 ปี 2555 

ร้อยละ 0.01 
 

ไมมี่ 2552 – ปัจจบุนั 
 
 
เม.ย. 2554 – มี.ค. 
2555 
2547 – 2551 
 

ผู้ชว่ยกรรมกำร
ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด 
กรรมกำร 
 
ผู้จดักำรธุรกิจ 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั 
 
บริษัท เอเวอร่ี เดนนิสสนั (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 
 
ผู้ผลติ PSA 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นำงจำรุณี บญุมัง่มี 
ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน 

 

46 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(บญัชี) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 93 ปี 2554 

- หลกัสตูร Management 
Development Program (TMA) 
รุ่นที่ 20 ปี 2557 

ร้อยละ 0.01 
 

ไมมี่ 2550 – ปัจจบุนั 
 
เม.ย.2554–มี.ค.2555 
2531 – 2550  
 

ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
 
กรรมกำร 
ผู้จดักำรแผนกบญัช ี

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั 
บริษัท เท็กซ์แมค จ ำกดั 

น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 
น ำเข้ำและจ ำหนำ่ย
น ำ้มนัหลอ่ลื่น 

10 นำงอำรีย์ พลีขนัธ์  
ผู้จดักำรฝ่ำยบญัช ี

41 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำ 
กำรเงินกำรธนำคำร 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรเงินกำรธนำคำร) 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(บญัชี) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 93 ปี 2554 

ร้อยละ 0.01 ไมมี่ 2538 –  ปัจจบุนั 
 
เม.ย.2554-มี.ค.2555 

ผู้จดักำรฝ่ำยบญัช ี
 
กรรมกำร 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั 

น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11 นำงสำวสจัจำภรณ์ 
รัมยประยรู 
ผู้จดักำรฝ่ำยวำงแผน
กำรเงินและเลขำนกุำร
บริษัท 

43 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรบญัชี) 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
(กำรเงิน) มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นที่ 46 ปี 
2555 (IOD) 

- หลกัสตูรผู้ปฏบิตัิงำนเลขำนกุำร
บริษัท รุ่นที่ 28 ปี 2556 (TLCA) 

- หลกัสตูรพืน้ฐำนกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบับริษัทจด
ทะเบียน รุ่นที่ 10 ปี 2556 
(TLCA) 

ร้อยละ 0.02 ไมมี่ 2555 –  ปัจจบุนั 
 
 
2545 – 2554 
  

ผู้จดักำรฝ่ำยวำงแผน
กำรเงินและเลขำนกุำร
บริษัท 
ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย 
 

น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
 
หน่วยงำนของรัฐ 
 

  



                                                                                                                                                                                                                  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เก่ียวข้อง 

รายช่ือกรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัท 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
UAC UH UTE UE UTP SERP BBF SU MBKET TEAM UA WCR TP GTW GTB TRC PWJ SMT PP PT STSM 

1.  รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันำ I, X        I, XX I, III I, X  I, X         
2.  นำยกิตติ  ชีวะเกต ุ I, II I I I   I              I 
3.  นำยชชัพล ประสพโชค I, II I I I I I I I              
4.  นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส I, II I I I I I  I              
5.  รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ I, XX             I, III I, III I, III I, III I, III    
6.  รศ.ดร.ปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก์ I, III                  I, III I  
7.  นำงสำวจีระพนัธ์  จินดำ I, III           I, II          
8.  นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์ V                     
9.  นำงจำรุณี บญุมัง่มี V                     
10. นำงอำรีย์ พลีขนัธ์ V                     
11. นำงสำวสจัจำภรณ์ รัมยประยรู C                     

หมายเหตุ  :         
X = ประธำนกรรมกำร XX = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ II = กรรมกำรบริหำร  V = ผู้บริหำร / ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน / ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี  
I = กรรมกำร III = กรรมกำรตรวจสอบ C  = เลขำนกุำรบริษัท     

ช่ือย่อบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

UAC บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน) UH บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จ ำกดั BBF บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั 
MBKET บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) TEAM บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) UA บริษัท สหกำรประมลู จ ำกดั (มหำชน) 
WCR บริษัท จดัหำงำน ไวเซน็ คอนซลัแตนท์ จ ำกดั GTW บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั GTB บริษัท เจตำแบค จ ำกดั 
TRC บริษัท ทีอำร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) PJW บริษัท ปัญจวฒันำพลำสตกิ จ ำกดั (มหำชน) SMT บริษัท สตำร์ไมโครอิเลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) 

PP บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) STSM บริษัท สทุศมิตร จ ำกดั UTE บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั 

SU บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั UE บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั TP บริษัท อตุสำหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จ ำกดั (มหำชน) 

PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) UTP บริษัท ยเูอซ๊ ทีพีที แพลเลทส์ จ ำกดั SERP บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั 

 



  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแล
การปฏบิัตงิานของบริษัท 

 
3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบกำรสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมี 
ประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในท่ีฝ่ำยบริหำรจัดให้มีขึน้ รวมทัง้ได้จัดท ำและทบทวนระบบกำรควบคุม ทัง้ด้ำนกำร 
ด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ นโยบำย และกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำร
จดักำรควำมเสี่ยง และยงัให้ควำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัล่วงหน้ำและรำยกำรท่ีผิดปกติ   ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้นำงสำว
อญัชนิล คมุพวกมิตร เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ี
เพียงพอเหมำะสม และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในดงักล่ำวมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่ำง
เต็มท่ี ผู้ ตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ทัง้นี ้บริษัทมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำง
สม ่ำเสมออย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ โดยจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพ่ือให้ควำมมัน่ใจวำ่ระบบท่ีวำงไว้สำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยมีประวตัิกำรศกึษำและประสบกำรณ์ท ำงำน
ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

รายละเอียด นางสาวอัญชนิล คุมพวกมิตร 
ต ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภำยในอำวโุส 
ประวตัิกำรศกึษำ:  
 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรเงินและธนำคำร 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบญัชี 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเก่ียวข้อง:  ผู้ตรวจสอบภำยใน 

 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
3.2 หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรรับผิดชอบในกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของ
บริษัท โดยมีอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในหวัข้อ “กำรก ำกบัดแูลกิจกำร” 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
- ไม่มี - 

 
     



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำขน) 
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เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 
- ไม่มี - 
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