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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 ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมส ำรวจและ
ผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนั หล่อล่ืน โรงงำนโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำน
อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้ำ และระบบสำธำรณปูโภค เป็นต้น 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ขยำยธุรกิจโดยลงทนุในโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก เช่น 
กำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดันสงู (Compressed Bio-methane Gas:CBG)  โรงงำนไบโอดีเซลของบริษัทร่วม 
(บำงจำกไบโอฟูเอล) ซึ่งลงทนุร่วมกบั บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (“BCP”)  รวมถึงโรงงำนผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในจังหวัดสุโขทัย โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลังงำน (หญ้ำ เนเปียร์) 
โรงงำนผลิตกระไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ  และกำรศึกษำและพัฒนำโครงกำรลงทุนในธุรกิจ
สำธำรณูปโภคเก่ียวกับระบบน ำ้ประปำของบริษัทย่อย โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
ดงันี ้
วิสัยทัศน์ 

บริษัทมุ่งมัน่สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนพลังงำนสะอำด 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 ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)” เพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนั
และธุรกิจท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 18 
เมษำยน 2557  
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 
 
บริษัทย่อย  

1. บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ากัด (UAC Hydrotek) (เดิมช่ือบริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ำกดั) บริษัทย่อยของ
บริษัท จดัตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 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 ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 5,000,000 บำท เป็น 10,000,000 บำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ 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 ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (UAC TPT) บริษัทย่อยของบริษัท จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 12 
พฤศจิกำยน 2555 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1,000,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มลู
ค่ำท่ีตรำไว้หุ้ นละ 100 บำท เร่ิมแรกบริษัทถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 99.997 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรผลิตก๊ำซชีวภำพเพ่ือใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำรขนส่ง คมนำคม และ
อตุสำหกรรมทัว่ไป โดยเม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2556 UAC TPT ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 29 ล้ำนบำท 
จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้ำนบำท เป็น 30 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำรและ
เตรียมกำรลงทนุในโครงกำรก๊ำซชีวภำพ โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทนุเพ่ือจ ำหน่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมบำงส่วน 
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และจ ำหน่ำยให้กับ 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 จำกนัน้ได้มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 120 ล้ำนบำท เป็น 150 ล้ำนบำท เม่ือวันท่ี 17 
พฤศจิกำยน 2557 เพ่ือรองรับกำรลงทนุในโครงกำรก๊ำซชีวภำพ จ ำนวน 2 โครงกำร ในจงัหวดัขอนแก่น  

3. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (UAC Energy) จดัตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 26 สิงหำคม 2556 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกับ 1,000,000 บำท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ผู้ บริหำรถือหุ้นร้อยละ 0.03 โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือด ำเนินกำรลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับด้ำนพลังงำน 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
ลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำของกำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และกำรเพิ่มทนุของบริษัทร่วม (บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั)  ปัจจบุนั UAC Energy  
ด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลังคำในเชิงพำณิชย์แล้ว จ ำนวน 4 
โครงกำร ท่ีจงัหวดันนทบรีุ และ จงัหวดัสมทุรปรำกำร รวมก ำลงักำรผลิตทัง้สิน้ประมำณ 1.3 เมกะวตัต์  

4. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด (“SERP”) บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือ
หุ้นผ่ำน UAC Energy ร้อยละ 99.20 บริษัทได้เข้ำซือ้กำรเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2557 โดยซือ้หุ้น
สำมญัเดิมจำกบริษัท ซนัเอดิสนั เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ำกดั  ทัง้นี ้บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำว
เวอร์ จ ำกดั ได้รับสมัปทำนกำรขำยไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จำกพลงังำนแสงอำทิตย์ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
โดยมีก ำลงักำรผลิต 750.20 กิโลวตัต์ ติดตัง้บนหลงัคำโรงงำนผลิตยำงแผ่นของบริษัท วงศ์บณัฑิต จ ำกดั 
ณ ต ำบลขนุทะเล จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ซึง่เร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ตัง้แตว่นัท่ี 21 กรกฎำคม 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  

6. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด (UAPC) จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 
2558 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกบั 50,000,000 บำท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ผู้บริหำรถือหุ้นร้อย
ละ 0.03 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับโอนกิจกำรทัง้หมดของบริษัท แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิ คอล 
จ ำกัด (APC) ซึ่งเป็นผู้ ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ลำเท็กซ์โพลิเมอร์และลำเท็กซ์อิมัลชั่นส ำหรับ
อตุสำหกรรมตำ่งๆ  เชน่ อตุสำหกรรมสีและกำรเคลือบ อตุสำหกรรมหมกึพิมพ์และกำรพิมพ์ อตุสำหกรรม
กำว อตุสำหกรรมกระดำษ อุตสำหกรรมผลิตวสัดจุำกใยสงัเครำะห์เพ่ือน ำมำเป็นวตัถุดิบในกำรผลิตสิ่ง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น โดยเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2558 UAPC ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 130 
ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียน 50 ล้ำนบำทเป็น 180 ล้ำนบำท เพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจและให้เป็นไป
ตำมเง่ือนไขของ BOI 
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บริษัทร่วม 
1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด (“BBF”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 

ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 70 ถือหุ้นโดยบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (“BCP”) BBF เป็นผู้ผลิต
และจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงเหลวท่ีน ำไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบำงส่วนในน ำ้มนัดีเซลท่ีได้
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 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 หุ้ นเดิม 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
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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 
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 โดยคำดวำ่จะพิจำรณำแล้วเสร็จในเดือนมกรำคม 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 
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 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
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



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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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 

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



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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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 
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 

ปี 2558 :  บริษัทฯ จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ 
จ ำกดั (UAC Advance Polymer & Chemicals Co., Ltd.) เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2558 เพ่ือ
รองรับกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดของบริษัท แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ำกดั 

 ท่ีประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 มีมติอนมุตัิให้บริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
เคมิคลัส์ จ ำกดั ซือ้และรับโอนกิจกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer - EBT) จำกบริษัท 
แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ำกดั (“APC”) มีรำคำซือ้ขำยรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 730 ล้ำน
บำท โดยกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดได้ด ำเนินกำรเสร็จสิน้เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 

 ในวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 บริษัทจำ่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.06945 บำท เป็น
เงินจ ำนวน 38,490,723.18 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรองตำม
กฎหมำย โดยจ่ำยเป็นหุ้นสำมญัในอตัรำ 8 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นเงิน 0.06250 
บำทต่อหุ้น และจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำ 0.00695 บำทต่อหุ้น  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดมี
เศษของหุ้นเดมิหลงักำรจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จำ่ยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผล
ในอัตรำหุ้นละ 0.06250 บำท ซึ่งกำรจ่ำยหุ้นปันผลในครัง้นีส้่งผลให้มีกำรปรับสิทธิส ำหรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 เพ่ือรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม รำคำใช้สิทธิใหม่คือ 5.5555 บำทต่อหุ้น อัตรำกำรใช้สิทธิ 1 
หนว่ยตอ่ 1.35 หุ้น (เศษของหุ้นปัดทิง้) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน 2558 

 ได้มีกำรเพิ่มทุนในบริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกัด จำกเดิม 50 ล้ำน
บำท เป็น 180 ล้ำนบำท เพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจและให้เป็นไปตำมเง่ือนไขของ BOI 

 โครงกำรตำ่งๆ ของบริษัท เร่ิมเปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ ได้แก่ 

- โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลังคำท่ีบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ 
จ ำกดั (มหำชน) เปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ เม่ือเดือนมิถนุำยน 2558 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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- โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำท่ีบริษัท วงศ์บณัฑิต จ ำกัด 
เปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ เม่ือเดือนกรกฎำคม 2558 

- โครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ ท่ีอ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เปิดด ำเนินกำรในเชิง
พำณิชย์ เม่ือเดือนธนัวำคม 2558 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนมุตัิกำรลงทนุในกำรเข้ำซือ้กิจกำรโรงไฟฟ้ำเสำเถียรเอ 
และโรงไฟฟ้ำประดูเ่ฒ่ำ ของบริษัท รำชบรีุพลงังำน จ ำกัด ก ำลงักำรผลิตรวม 7 MW มลูคำ่รวม 
205 ล้ำนบำท (ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิ
รวมทัง้สิน้จ ำนวน 6,229,084 หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 8,374,915 หุ้น เป็นเงิน
ทัง้สิน้ 46,718,125 บำท คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 84,767,021 หน่วย ส่งผลให้
บริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 315,937,050.50  บำทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
บริษัทจ ำนวน 631,874,101 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

 
1.2 เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ               

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจะให้ควำมส ำคญักบัลกูค้ำเป็นอนัดบัหนึง่  โดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

1) จดัหำผลิตภัณฑ์ท่ีได้คณุภำพและมำตรฐำนตำมท่ีลูกค้ำก ำหนด โดยมีขัน้ตอนกำรแสวงหำและคดัสรร
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภำพ  มำตรฐำน มีใบรับรองถึงแหล่งท่ีมำ (Certificate of Acceptance : COA) และ
รำยละเอียดของ ผลิตภณัฑ์ เพ่ือสง่มอบได้อยำ่งตอ่เน่ืองตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

2) สร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำตอ่คณุภำพของสินค้ำท่ีส่งมอบ และกระบวนกำรท่ีรองรับหลงักำรส่งมอบ 
รวมทัง้กำรสง่มอบสินค้ำได้ตรงตำมเวลำ หรือข้อก ำหนดของลกูค้ำ 

3) ปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงตอ่เน่ือง โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน และกำรเป็นองค์กรท่ีบริหำรด้วย
ควำมยตุธิรรม และให้กำรสนบัสนนุตอ่กำรพฒันำคณุภำพและกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้แก่พนกังำน 
อนัจะมีผลตอ่กำรคดัสรรและน ำเสนอสินค้ำท่ีมีคณุภำพให้แก่ลกูค้ำ 

4) เพิ่มรำยได้และสินค้ำในกลุม่ลกูค้ำหลกัของบริษัท คือกลุ่มอตุสำหกรรมพลงังำน ปิโตรเคมี น ำ้มนัหล่อล่ืน 
และระบบสำธำรณปูโภค  

5) ขยำยกำรลงทุนในอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทนและกิจกำรสำธำรณูปโภคอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเป็นส่วน
หลกัท่ีจะเพิ่มก ำไรสทุธิของบริษัทอยำ่งยัง่ยืน 

6) มุง่เน้นควำมปลอดภยัของพนกังำนและผู้ เก่ียวข้อง โดยจดัให้มีระบบควำมปลอดภยัท่ีเข้มงวดเพ่ือป้องกนั
อบุตัเิหตตุำ่งๆ จำกกำรบำดเจ็บหรือสญูเสีย  

7) ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตในกำรด ำเนินธุรกิจทุกรูปแบบ โดยส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้ บริหำร และ
พนกังำน ตระหนกัถึงหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและกระตุ้นให้ถือปฏิบตัอิย่ำงสม ่ำเสมอ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรม และลงทุนในอุตสำหกรรมด้ำน
พลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือกทัง้ในส่วนของบริษัทเอง บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทัง้กำรศึกษำและ
พฒันำโครงกำรลงทนุในธุรกิจสำธำรณปูโภคเก่ียวกบัระบบน ำ้ประปำของบริษัทย่อย โดยมีโครงสร้ำงรำยได้ดงันี ้

      (หนว่ย: ล้ำนบำท) 

ประเภทของรายได ้

2556 2557 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ             

1. ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัพลงังำนและ
ปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 517.41  48.45  675.09  62.88  898.91  58.21  

2.  ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม (Industrial)   197.06  18.45  178.31  16.61  149.56     9.68  

3.  ผลิตภณัฑ์จำกกำรผลิต (Manufacturing)         251.39   16.28  

4.  ผลิตภณัฑ์อื่นๆ1/ 64.54  6.04  45.85  4.27  34.72    2.25  

5.  กำรให้บริกำร 2/ 198.62  18.60  73.98  6.89  51.53     3.34  

6.  พลงังำน (Energy) 0.30  0.03  19.39  1.81  60.26    3.90  

รายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 977.93  91.58  992.62  92.45  1,446.37  93.66  

รำยได้อื่น3/ 12.22  1.14  18.95  1.76  18.79  1.22  

         รวม 990.15  92.72  1,011.57   94.21  1,465.16  94.87  

สว่นแบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 77.75  7.28  62.13  5.79  79.19  5.13  

            รวมรายได้ทัง้สิน้ 1,067.90  100.00  1,073.70  100.00  1,544.35  100.00  

หมำยเหต ุ:             
 1/ รำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์อื่นๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรสง่ออกสนิค้ำประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ 
2/ รำยได้คำ่บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ รวมถงึกำรบริกำรปรึกษำตำ่งๆ 
3/ รำยได้อื่น ได้แก ่คำ่นำยหน้ำขำยสนิค้ำและบริกำร ดอกเบีย้รับ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ และอื่นๆ 
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โครงสร้างธุรกิจ 

 
 

 
2.1 การน าเข้า จ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจ
และผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนัปิโตรเคมี โรงผลิตน ำ้มนัหล่อล่ืน โรงงำนอตุสำหกรรมโพลิเมอร์และพลำสติก 
โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค เป็นต้น โดยได้จัดแบ่งสินค้ำและบริกำรท่ีบริษัท
จ ำหนำ่ย ออกเป็น 4 กลุม่ตำมลกัษณะธุรกิจของลกูค้ำและบริกำร ได้แก่  
1)  ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจพลงังำนและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) ได้แก่ 
 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มันและอุตสำหกรรมปิโตรเคมีต้นน ำ้ 
(Offshore Refinery and Upstream Petrochemicals) 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มธุรกิจสำรเคมีเหลว ผลิตภณัฑ์ในโรงไฟฟ้ำ และสำธำรณูปโภค (Liquid Chemicals, Power 
& Utilities) 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำรของเสียตำ่งๆ ของโรงงำน (Emission & Waste management)  
2)  ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม (Industrial)  
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 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์และตวัท ำละลำย (Chemicals & Solvent Products) 
 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมน ำ้มนัหลอ่ล่ืนและสำรเตมิแตง่ (Base oil and Additives)  

 
3)  ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้ำประเภท Crude Glycerin และกำรขำยสินค้ำอ่ืนๆ เพ่ือกำรสง่ออก 
4)  กำรให้บริกำร ได้แก่ กำรให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทตำ่งๆ ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิต  โรง
กลัน่น ำ้มนัอตุสำหกรรมปิโตรเคมี และอตุสำหกรรมอ่ืนๆ   

รำยละเอียดของสินค้ำแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ เป็นดงันี ้a 

1) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 

1.1) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกล่ันน ้ำมัน และอุตสำหกรรม ปิโตรเคมี
ต้นน ้ำ (Offshore Refinery and Upstream Petrochemicals)   

กลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มนั และอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
ต้นน ำ้ (Offshore Refinery and Upstream Petrochemicals) โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้ำดดูซบัควำมชืน้ กลิ่น และ
กรองสิ่งเจือปนท่ีติดมำกับน ำ้มันดิบ ก๊ำซธรรมชำติ ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตในขัน้ตอนต่อๆไป โดยบริษัท
จ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์ในกลุม่นีไ้ด้แก่  

 สารดูดความชื้น ดูดซบักล่ิน และส่ิงเจือปน (Adsorbent and Molecular Sieve) เป็นสำรสงัเครำะห์ท่ีมี
ลักษณะเป็นรูพรุน โดยโครงสร้ำงท่ีเป็นรูพรุนสำมำรถช่วยในกำรดูดซับสำรชนิดต่ำงๆได้มำกกว่ำหนึ่งชนิด มี
คณุสมบตัใินกำรดดูควำมชืน้ ดดูกลิ่น และดดูซบัสำรบำงตวัท่ีไม่ต้องกำรออกจำกวตัถดุิบตำ่งๆ เช่น น ำ้มนัดิบ ก๊ำซ
ธรรมชำติ ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรกลัน่ เช่น ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คำร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2 ) และสำรปรอท 
(Hg) เป็นต้น สำรดงักล่ำวนีมี้ทัง้แบบชนิดผง และชนิดเม็ด กำรน ำไปใช้ขึน้อยู่ควำมเหมำะสมของผลิตภณัฑ์ โดย
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน ำ้มนั โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเอทิลีน โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส์ และ
โรงงำนแยกก๊ำซธรรมชำต ิเป็นต้น  

 Ceramic & Alumina Balls เป็นสำรสงัเครำะห์ท่ีมีลกัษณะเป็นทรงกลม มีหลำยขนำดขึน้อยู่กบัควำม
เหมำะสมของกำรน ำไปใช้ โดยใช้ประกอบกับ Adsorbents และ Molecular Sieve เพ่ือช่วยให้กำรไหลของก๊ำซ
ธรรมชำต ิหรือสำรไฮโดรคำร์บอนตำ่งๆ ในหอปฏิกิริยำเป็นไปอยำ่งสมมำตร 

 CO2 Membrane Separation เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แยกก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ ออกจำกก๊ำซธรรมชำต ิ
ส ำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิตก๊ำซธรรมชำตใินอำ่วไทย 

 Desorbent for PX extraction เป็นสำรเคมีเหลวท่ีใช้ในกำรแยกสำรพำรำไซลีนออกจำกสำร
ไฮโดรคำร์บอนอ่ืนๆ สว่นมำกจะใช้ในโรงงำนผลิตสำรอะโรเมตกิส์ 

 CCR Catalyst เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำในหน่วย Continuous Catalyst Regeneration Unit ของโรงกลัน่
น ำ้มนัและโรงงำนผลิตสำรอะโรเมตกิส์ จะชว่ยเพิ่มคำ่อ๊อกเทนของน ำ้มนัเบนซินและเพิ่มปริมำณสำรอะโรเมตกิส์ 
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 Triethylene Glycol (TEG) เป็นสำรเคมีท่ีใช้ในหน่วยดดูควำมชืน้ออกจำกก๊ำซธรรมชำติก่อนท่ีจะท ำกำร
สง่ก๊ำซธรรมชำตเิข้ำสูท่อ่สง่ก๊ำซธรรมชำติใต้ทะเลมำยงัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ เน่ืองจำกแนวท่อก๊ำซธรรมชำติอยู่ใต้
ทะเล จะมีอณุหภมูิต ่ำมำก สำมำรถท ำให้ควำมชืน้ในก๊ำซธรรมชำตเิกิดกำรแข็งตวักลำยเป็นของแข็ง ซึ่งจะท ำให้ท่อ
สง่ก๊ำซเกิดกำรอดุตนัได้  

 Oil & Gas Field Chemicals เป็นสำรเคมีท่ีใช้ในอตุสำหกรรมกำรขดุเจำะน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติ  เช่น 
ใช้ในกำรลดก๊ำซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S Scavenger) ใช้ลดกำรเกิดแบคทีเรีย (Biocide) และใช้ป้องกนักำรเกิด
สนิมในท่อส่งก๊ำซธรรมซำติ/ ท่อส่งน ำ้มนั (Corrosion Inhibitor) เน่ืองจำกในก๊ำซธรรมชำติ/น ำ้มนั มีสำรปนเปือ้นท่ี
มีสภำวะเป็นกรด เช่นคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ และไฮโดรเจนซลัไฟด์ ปะปนอยู่ ประกอบกบัท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ /น ำ้มนั 
มีกำรวำงแนวทอ่ไว้ท่ีใต้ทะเล ถ้ำหำกมีกำรเกิดสนิมและเกิดกำรกดักร่อนท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ/น ำ้มนั อำจจะเกิดกำร
ร่ัวไหลของก๊ำซธรรมชำต/ิน ำ้มนัลงสูท่ะเลได้  

 ชุดกรอง (Filter and Coalescer) เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แยกของแข็งหรือของเหลวท่ีไม่ต้องกำรออกจำกก๊ำซ
ธรรมชำต ิน ำ้มนั และสำรปิโตรเคมีตำ่งๆ ซึง่สว่นใหญ่จะใช้มำกในงำนท่ีต้องกำรควำมละเอียดมำก  

- ชุดกรอง (Filter) เป็นอปุกรณ์เพ่ือกรองของแข็งออกจำกของเหลว/ก๊ำซ เช่น กรองฝุ่ นสำรดดูซบัออก
จำกก๊ำซธรรมชำต ิหรือน ำ้มนั  

- Coalescer เป็นอปุกรณ์เพ่ือแยกของเหลวออกจำกก๊ำซ และแยกของเหลวออกจำกของเหลว เช่น แยก
ของเหลวขนำดเล็กออกจำกก๊ำซก่อนท่ีจะน ำไปเข้ำอุปกรณ์เพิ่มควำมดนั (Gas Compressor) เพ่ือ
ป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้ในชิน้สว่นภำยในอปุกรณ์เพิ่มควำมดนั แยกน ำ้ท่ีปะปนมำกบัน ำ้มนั 

ทัง้นี ้ในโครงสร้ำงกำรผลิตท่ีมีขนำดใหญ่จะมีกำรใช้ Filter และ Coalescer ร่วมกัน โดยส่วนใหญ่จะมีกำร
ตดิตัง้ Filter ก่อน เพ่ือแยกกรองของแข็งออกจำกของเหลว/ก๊ำซ แล้วจงึเข้ำไปกรองผ่ำน Coalescer อีกกระบวนกำร
หนึง่ เพ่ือให้ได้ของเหลว/ก๊ำซ ท่ีมีมำตรฐำนพอท่ีจะเข้ำสูก่ระบวนกำรผลิตในขัน้ตอนตอ่ๆไป 

 Mist Eliminator เป็นอปุกรณ์ท่ีแยกของเหลวท่ีไม่ต้องกำรออกจำกก๊ำซธรรมชำติ ส่วนใหญ่จะใช้ในกำร
แยกเบือ้งต้น (แยกหยำบ) ก่อนท่ีจะใช้ Filter & Coalescer ในกำรแยกละเอียดตอ่ไป 

 Cyclone & Three Phase Separator เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แยกของแข็ง ของเหลว และก๊ำซออกจำกกนั จะใช้
ในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำต ิและโรงกลัน่น ำ้มนัตำ่งๆ  

 ชดุกรองหยาบ (Strainers) เป็นชดุกรองหยำบท่ีใช้ในระบบทอ่เพ่ือป้องกนัสิ่งสกปรกตำ่งๆ  

 Flares เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้เผำก๊ำซท่ีไมต้่องกำรทิง้ไป ส ำหรับแทน่ผลิตก๊ำซธรรมชำติ 

 ถงัความดนัสูง (High Pressure Vessel) เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ทัว่ไปในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนั
และโรงงำนปิโตรเคมี 

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

สำรเคมีเหลวท่ีบริษัทจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์ในกลุม่นี ้ได้แก่  
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 DMDS (Dimethyl Disulfide)  สำรเคมีท่ีใช้ในกำรกระตุ้นให้สำรเร่งปฏิกิริยำ (Catalyst) ท ำงำนได้ ส่วน
ใหญ่จะใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่น ำ้มนั โรงงำนผลิตสำรอะโรเมตกิส์ และโรงงำนผลิตสำรโอเลฟินส์  

 สารลดออกซิเจน (Antioxidant) ส าหรับน ้ามนัเคร่ืองบิน เป็นสารเคมีที่ใช้เติมลงไปในน ้ามนัเชื้อเพลิง
ส าหรับเคร่ืองบิน เพือ่ลดออกซิเจนใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

 สารเร่งปฏิกิริยา (Hydro-processing Catalysts) เป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ก าจดัซลัเฟอร์ ไนโตรเจน และ
โลหะหนกัต่างๆ ออกจากน ้ามนัดีเซล สารแนฟทา และสารอะโรเมติกส์ ส่วนใหญ่ใช้ทัว่ไปในหน่วยปรับปรุงคณุภาพ
น ้ามนัของโรงกลัน่น ้ามนัต่างๆ เพือ่ลดมลภาวะใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  

 Merox Chemical เป็นสารเคมีทีใ่ช้เปลีย่นโครงสร้างโมเลกลุของซลัเฟอร์ใหอ้ยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นอนัตราย 
ส่วนใหญ่ใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่น ้ามนัต่างๆ 

 Process Chemicals เป็นสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงกลัน่น ้ามนัเพื่อท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพสูง และช่วยลดปัญหาต่างๆ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ 

 สารเคมีทีใ่ช้ในกระบวนการผลิตในโรงกลัน่น ้ามนั  สารเคมีในกลุ่มนีจ้ะใช้ในกระบวนการกลัน่น ้ามนัเพือ่ให้
เป็นไปอย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ  ทำงบริษัทมีสินค้ำท่ีสำมำรถใช้ได้ตัง้แต่กระบวนกำรรับน ำ้มันดิบ 
กระบวนกำรกลัน่ และกระบวนกำรปรับปรุงคณุภำพน ำ้มนั อำทิเชน่  

- สารเคมีที่ใช้แยกน ้าและเกลือออกจากน ้ามนัดิบ (Crude Demulsifier) จะใช้เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
แยกน ำ้มนัออกจำกน ำ้และเกลือท ำให้ง่ำยตอ่กำรบ ำบดั ป้องกนัหน่วยกลัน่ไม่ให้เกิดปัญหำจำกเกลือ
และสำรเจือปน 

- สารเคมีที่ช่วยปรับปรุงคณุภาพน ้ามนัดิบที่มีค่าความเป็นกรดสูง จำกรำคำน ำ้มนัมีแนวโน้มสงูขึน้ โรง
กลัน่น ำ้มนัจงึมีควำมพยำยำมในกำรท่ีจะหำน ำ้มนัดบิรำคำถกูมำท ำกำรกลัน่เพ่ือให้ได้ก ำไรสงูสดุ   ซึ่ง
น ำ้มนัดบิรำคำถกูมกัจะมีคำ่ควำมเป็นกรดสงูและมีแนวโน้มท่ีจะท ำให้เกิดปัญหำเกิดกำรกดักร่อนกบั
ท่อของหน่วยกลัน่ต่ำงๆในโรงกลัน่ บริษัทจึงมีกำรจ ำหน่ำยสำรเคมีเพ่ือปรับค่ำควำมเป็นกรด และมี
บริกำรตรวจสอบคำ่ควำมเป็นกรดในโรงกลัน่น ำ้มนั 

- สารเคมีที่ท าให้หน่วยผลิตท างานได้โดยไม่เกิดปัญหา (Antifoulant) สำรเคมีในกลุ่มนีจ้ะถูกใช้ใน
หน่วยผลิตท่ีมีควำมเส่ียงจำกปัญหำสำรเจือปน เช่น กรณีสำรโพลิเมอร์อุดตนัท่ีเคร่ืองแลกเปล่ียน
ควำมร้อน (Heat Exchanger) จะต้องใช้สำรเคมีท่ีสำมำรถละลำยโพลิเมอร์ หรือในกรณีเกิดกำรกัด
กร่อนขึน้ท่ียอดหอกลัน่จะต้องท ำกำรเตมิสำรป้องกนักำรกดักร่อน เป็นต้น 

- สารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน ้ามัน  เม่ือน ำ้มันดิบได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นจนกระทั่งได้
ผลิตภัณฑ์น ำ้มนั เช่น น ำ้มนัดีเซล น ำ้มันเบนซินและน ำ้มนัเตำแล้ว บำงครัง้คุณภำพน ำ้มันยงัไม่ได้
มำตรฐำนตำมข้อก ำหนดจึงต้องใช้สำรเคมีท่ีปรับปรุงคณุภำพน ำ้มันในกับโรงกลั่นน ำ้มนัต่ำงๆ เช่น 
สำรป้องกนัออกซิเดชัน่ สำรลดควำมขุ่น สำรเพิ่มจดุไหลเท สำรป้องกนักำรกดักร่อน สำรเพิ่มกำรหล่อ
ล่ืน และสำรเพิ่มกำรน ำไฟฟ้ำ เป็นต้น 
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- สารเคมีที่ใช้ในการผลิตปิโตรเคมี เป็นสำรเคมีท่ีใช้กำรป้องกันกำรเกิด Foulant (Antifoulant) และ
สำรเคมีปรับปรุงคณุภำพของโพลิเมอร์เพ่ือเพิ่มคุณภำพของโพลิเมอร์ให้ได้ตำมท่ีก ำหนด เช่น สำร
ป้องกนัออกซิเดชัน่ และสำรป้องกนักำรเส่ือมสภำพจำกแสง UV เป็นต้น 

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

• Anti-icing Additive เป็นสำรเคมีท่ีเติมลงในน ำ้มนัเชือ้เพลิงส ำหรับเคร่ืองบินรบไอพ่นเพ่ือป้องกนัไม่ให้
เกิดกำรแข็งตวัของน ำ้มนัเชือ้เพลิงท่ีอณุหภมูิต ่ำๆ  

• Sulfolane เป็นสำรเคมีท่ีใช้แยกสำรเบนซินออกจำกสำรอะโรเมตกิส์อ่ืนๆ  

• สารป้องกนัการเกิดฟอง (Antifoam) จะใช้ป้องกนักำรเกิดฟองในระบบต่ำงๆ ของโรงกลัน่น ำ้มนั และโรงปิ
โตรเคมี 

• NMP Solvent เป็นสำรเคมีท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัหล่อล่ืนพืน้ฐำน 

• Dewaxing Agent เป็นสำรเคมีท่ีชว่ยลดกำรเกิดไข (Dewax) ในกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัหลอ่ล่ืนพืน้ฐำน 

• Diisopropanolamine (DIPA) เป็นสำรเคมีท่ีใช้ในกำรแยกก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ และก๊ำซซลัเฟอร์ได 
อ๊อกไซด์ออกจำกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สว่นใหญ่จะใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่น ำ้มนั และโรงงำนปิโตรเคมีตำ่งๆ 

เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ตำ่งๆ ส ำหรับโรงไฟฟ้ำ โรงผลิตน ำ้ประปำ และโรงปรับคณุภำพน ำ้ดิบ ท่ีบริษัทจ ำหน่ำย
มีสินค้ำ 7 รำยกำร ดงันี ้

• ชุดกรองน ้ามนั (Oil Filter System) เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แยกน ำ้และสิ่งสกปรกท่ีเจือปนอยู่ในน ำ้มนัไฮดรอ
ลิกส์และน ำ้มนัหม้อแปลงของโรงไฟฟ้ำ  

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

• Condensate Polishing System เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แยกสิ่งสกปรกและสำรอินทรีย์ต่ำงๆ ในระบบน ำ้
บริสทุธ์ิของโรงไฟฟ้ำ 

• Vanish Removal System เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แยกสิ่งสกปรกท่ีอยู่ในรูปของสำร Vanish หรือ Polymer 
ตำ่งๆ ในระบบน ำ้มนัไฮโดรลิกส์ของโรงไฟฟ้ำ 

• Mist Eliminator เป็นระบบแยกละอองน ำ้ออกจำกก๊ำซธรรมชำติก่อนท่ีจะเข้ำ Gas Turbine เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำ 

• Vibration Monitoring System เป็นระบบตรวจวดักำรสัน่สะเทือนของป๊ัม Gas Turbine และ Steam 
Turbine ในโรงไฟฟ้ำ 

• Filter Cloth/Filter Bag เป็นชดุกรองหยำบ ท่ีใช้ทัว่ไปในกำรแยกสิ่งสกปรก ส ำหรับระบบน ำ้และสำรเคมี 
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1.3) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมกำรจัดกำรของเสียต่ำงๆ ของโรงงำน (Emission & Waste 
Management) 

• VOC Removal Catalyst เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำท่ีช่วยลดปริมำณสำร Volatile Organic Chemicals และ
กลิ่นเหม็นท่ีเกิดจำกไอระเหยของน ำ้มนัและสำรปิโตรเคมีตำ่งๆ สว่นใหญ่ใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่น ำ้มนัและโรงงำนปิโตร
เคมี 

• Activated Carbon ดูดซบักล่ิน และส่ิงเจือปน เป็นถ่ำนสงัเครำะห์ท่ีมีลกัษณะเป็นรูพรุน โดยโครงสร้ำงท่ี
เป็นรูพรุนสำมำรถชว่ยในกำรดดูซบัสำรชนิดตำ่งๆได้มำกกว่ำหนึ่งชนิด มีคณุสมบตัิในกำรดดูควำมชืน้ ดดูกลิ่นและ
ไอระเหยต่ำงๆ ในกระบวนกำรผลิตของโรงงำนเคมี โรงกลัน่น ำ้มนั ถังเก็บสำรเคมี และถังเก็บน ำ้มนัเป็นต้น สำร
ดงักลำ่วนีมี้ทัง้แบบชนิดผง และชนิดเม็ด กำรน ำไปใช้ขึน้อยู่ควำมเหมำะสมของผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่
ใช้ในโรงกลั่นน ำ้มัน โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเอทิลีน โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส์ และโรงงำนแยกก๊ำซ
ธรรมชำต ิเป็นต้น 

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

ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ และตวัท ำละลำยท่ีเป็นของเหลวซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของวตัถุดิบในกระบวนกำรผลิต
สินค้ำในอตุสำหกรรมผลิตเคมีภณัฑ์ขัน้กลำง เพ่ือผลิตสำรเคมีส ำหรับโรงงำนอตุสำหกรรมตอ่เน่ืองตำ่งๆ โดยบริษัท
จ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์ตวัท ำละลำยหลำยชนิด ซึง่แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้ 

1) กลุ่มเอทธาโนลามีน (Ethanolamine Group) ได้แก่ Monoethanolamine (MEA), Diethanolamine 
(DEA) และ Triethanolamine (TEA) มีคุณสมบตัิเป็นผลิตภัณฑ์ตวัท ำละลำยท่ีเป็นด่ำง  (Base) ซึ่งกำรน ำไปใช้
ขึน้อยู่กบัคณุสมบตัิทำงเคมี คณุสมบตัิทำงกำยภำพ และควำมเหมำะสมของแตล่ะผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่ถกูใช้เป็น
ส่วนผสมในกำรผลิตแชมพู ครีมนวดผม น ำ้ยำปรับผ้ำนุ่ม น ำ้ยำท ำควำมสะอำด เคร่ืองส ำอำง อุตสำหกรรมยำ 
อตุสำหกรรมซีเมนต์ อตุสำหกรรมหมกึพิมพ์ และอตุสำหกรรมขัน้กลำงอ่ืนๆ เป็นต้น  

2) กลุ่มเอทธีลีนไกลคอล (Ethylene Glycol Group) ได้แก่ Monoethylene Glycol (MEG), Diethylene 
Glycol (DEG), Triethylene Glycol (TEG) และ Polyethylene Glycol มีคณุสมบตัิเป็นผลิตภณัฑ์ตวัท ำละลำยซึ่ง
กำรน ำไปใช้ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัทิำงเคมีและคณุสมบตัิทำงกำยภำพ และควำมเหมำะสมของแตล่ะผลิตภณัฑ์ ส่วน
ใหญ่ถูกใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตสำรเคลือบผิวและเรซินสงัเครำะห์ (Coating and Resin) ผลิตสีทำอำคำร สี
ส ำหรับงำนอุตสำหกรรมเหล็กไม้ พลำสติกและหมึกพิมพ์ น ำ้ยำท ำควำมสะอำดและผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเส้นใย
สงัเครำะห์ 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 มีคณุสมบตัิเป็นผลิตภณัฑ์ตวัท ำละลำย ใช้ในอุตสำหกรรมหลำกหลำย
ประเภท เช่น  แชล็ค แลกเกอร์ ทินเนอร์ สี สีย้อม หมึกพิมพ์ น ำ้ยำลอกสี กำว รวมไปถึงกำรใช้เป็นส่วนประกอบใน
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อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ยำฆำ่แมลงและยำปรำบศตัรูพืช ผลิตภณัฑ์ช ำระล้ำงและท ำควำมสะอำดพืน้ผิว 
เพ่ือก ำจดัครำบสนิม ล้ำงครำบไขมนั และฆำ่เชือ้ ในโรงงำนอตุสำหกรรมและในครัวเรือน เป็นต้น  

4) กลุ่มเคมีภณัฑ์และตวัท าละลายอื่นๆ ได้แก่ Methanol และ น ำ้ยำเคมีผสมท ำควำมสะอำด Surfactant 
กำรน ำไปใช้ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัทิำงเคมี และควำมเหมำะสมของผลิตภณัฑ์ ดงันี ้ 

 Methanol (เมธานอล) ใช้เป็นหนึ่งในสำรตัง้ต้นหลกักระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลจำกน ำ้มันพืชและ
ไขมนัสตัว์ เพ่ือเป็นพลงังำนทดแทนเชือ้เพลิงดีเซล อีกทัง้ยงัเป็นสำรประกอบหลกัในกำรผลิตกำวชนิด
ฟอร์มอลดีไฮด์เบสเรซินเพ่ือใช้ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงไม้และเฟอร์นิเจอร์ นอกจำกนีย้ังสำมำรถน ำ
เมธำนอลไปใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆเช่น เภสัชกรรม หมึกพิมพ์ สี สีย้อม สำรเคลือบผิวและเรซิน
สงัเครำะห์  

 น ้ายาเคมีผสมท าความสะอาด เป็นน ำ้ยำเคมีผสมท่ีใช้เช็ดและล้ำงท ำควำมสะอำดแม่พิมพ์ และ
ชิน้งำนอิเลคโทรนิค เพ่ือขจดัครำบน ำ้มนัและไขมนั ครำบกำว สี หมึกพิมพ์ และครำบเคมีตำ่งๆ 

 Surfactant (สารลดแรงตึงผิว) สำรลดแรงตงึผิวมีบทบำทท่ีส ำคญัอย่ำงยิ่งในชีวิตประจ ำวนัของมนษุย์ 
เป็นส่วนประกอบท่ีส ำคญัของผลิตภณัฑ์ตำ่งๆ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำด เช่น น ำ้ยำซกัผ้ำ สบู ่
ยำสีฟัน ยำสระผม ครีมนวดผม ผลิตภณัฑ์เกษตร เช่น น ำ้ยำจบัใบส ำหรับสำรก ำจดัศตัรูพืช และเป็น
ส่วนส ำคญัในกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่นกระบวนกำรย้อมผ้ำ กำรเคลือบสีไม้หรือ
โลหะ กำรผลิตพลำสตกิ กำรท ำหนงัสตัว์ นอกจำกนีส้ำร ลดแรงตงึผิวยงัถกูน ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อม เชน่ บ ำบดัน ำ้เสีย มลพิษทำงดนิ ดดูซบัของเสีย  

2.2)  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมน ้ำมันหล่อล่ืนและสำรเตมิแต่ง (Base oil and Additives)  
เป็นผลิตภณัฑ์สำรเคมีท่ีใช้ในกำรผลิตน ำ้มนัหล่อล่ืน ส ำหรับรถยนต์ และงำนอตุสำหกรรม รวมทัง้สำรเติม

แตง่และเคมีภณัฑ์ในงำนโลหะทกุประเภท โรงงำนผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซล และอตุสำหกรรมตำ่งๆ ดงันี ้

• Base Oil Group III และ Group IV เป็นน ำ้มนัหล่อล่ืนสงัเครำะห์ ใช้เป็นส่วนผสมหลกัในกำรผลิตน ำ้มนั
เคร่ืองยนต์สงัเครำะห์ และน ำ้มนัหลอ่ล่ืนอตุสำหกรรมคณุภำพสงู 

• Polyglycol เป็นน ำ้มนัหลอ่ล่ืนสงัเครำะห์ ท่ีมีจดุเดือดสงูและจดุไหลเทต ่ำ เหมำะส ำหรับงำนท่ีมีอณุหภมูิสงู
และแรงดนัสงู เชน่ น ำ้มนัไฮโดรลิคไม่ตดิไฟ น ำ้มนัคอมเพรสเซอร์ชนิดทนแรงดนัสงู 

• Polyisobutene 950 เป็นวตัถดุบิในกำรผลิตน ำ้มนัเคร่ืองสองจงัหวะ (2T) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรลด
ควนัขำวในเคร่ืองยนต์มอเตอร์ไซค์สองจงัหวะ 

• Polyisobutene High MW (น ำ้หนกัมวลโมเลกลุสงู) เป็นสำรเตมิแตง่ในกำรผลิตกำวทนไฟทนควำมร้อน 
และผลิตฉนวนหุ้มอปุกรณ์หลอ่เย็น เชน่ ฉนวนหุ้มเคร่ืองปรับอำกำศหรือตู้เย็น ใช้เพิ่มคำ่ดชันีควำมหนืดใน
น ำ้มนัหลอ่ล่ืนประเภทตำ่ง ๆ  

• Metal Working Additives สำรเตมิแตง่แบง่เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 
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- สารเติมแต่งเพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัน ้ามนัหล่อลืน่และน ้ามนัอตุสาหกรรม ซึง่เป็นกำรเพิ่มคณุสมบตัิ
กำรช ำระล้ำง ท ำควำมสะอำด ลดกำรเกิดสนิม เพิ่มประสิทธิภำพในกำรถ่ำยเทควำมร้อน ลดแรงเสียดสี 
และหลอ่ล่ืนชิน้งำนในงำนทนไฟ  

- สารเติมแต่งเพือ่ลดการเกิดปฏิกิริยาแอนติออกซิแดนซ์ ซึ่งเป็นกำรลดปฏิกิริยำท่ีเกิดจำกกำรแลกเปล่ียน
หรือสมัผสักบัอำกำศ  

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

• Emulsifier เป็นสำรเคมีท่ีชว่ยเพิ่มคณุสมบตักิำรละลำยน ำ้ของน ำ้มนั 

• Biocide เป็นสำรชว่ยยบัยัง้กำรเจริญเตบิโตของแบคทีเรีย เชือ้รำ เพ่ือป้องกนักำรบดูเน่ำในน ำ้มนั งำนโลหะ 

• Sulfurized Oil เป็นสำรเตมิแตง่ในกำรท ำจำรบี 

• Sodium Methylate เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำในกำรผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซล 

• Bleaching Earth (แป้งฟอกสี) ใช้ฟอกสีและขจดัมลทินในกำรกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัพืชและน ำ้มนัไบโอ
ดีเซล   

•  Hydrogenation Catalyst   สำรเร่งปฏิกิริยำ ในกระบวนกำรไฮโดรจีเนชัน่ ในน ำ้มนัพืช เพ่ือให้ได้น ำ้มนัหรือ
ไขมนัท่ีมีจดุหลอมเหลวสงูขึน้ เปล่ียนสถำนะจำกของเหลวเป็นของกึ่งแข็งหรือของแข็ง ทนตอ่กำรเกิดออกซิ
เดชัน่ ท ำให้ เก็บรักษำไว้ได้นำนโดยไมเ่หม็นหืน นิยมใช้ในอตุสำหกรรมประเภทไขมนั เชน่ กำรผลิตเนย
เทียม เนยขำว ครีมเทียม 

3) ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้ำประเภทกลีเซอรีนดบิ กลีเซอรีนบริสทุธ์ิ และสินค้ำอ่ืนๆเพ่ือกำรสง่ออก 

•  กลีเซอรีนดบิ (Crude Glycerin) จะน ำไปผำ่นกระบวนกำรท ำให้เป็นกลีเซอรีนบริสทุธ์ิ (Refined Glycerin) 

•  กลีเซอรีนบริสทุธ์ิ (Refined Glycerin) เป็นสำรท่ีไมมี่พิษในทกุๆรูปแบบกำรประยกุต์ใช้ ไม่ว่ำจะใช้เป็นสำร
ตัง้ต้นหรือสำรเติมแตง่ ท ำให้กลีเซอรีนเป็นสำรเคมีท่ีได้รับควำมสนใจและน ำไปใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย ทัง้เป็น
ส่วนผสมหรือเป็นตวัช่วยในกระบวนกำรผลิตเคร่ืองส ำอำง สบู่ ผลิตภัณฑ์ในห้องน ำ้และสขุอนำมยัส่วนบคุคล ยำ 
และผลิตภณัฑ์อำหำร 

4) การให้บริการ  ได้แก่ กำรให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทตำ่งๆ ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิต
โรงกลัน่น ำ้มนั อตุสำหกรรมปิโตรเคมี และอตุสำหกรรมอ่ืนๆ รวมถึงกำรรับเหมำก่อสร้ำงและตดิตัง้ 

 
คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 
 บริษัทมีคลงัสินค้ำรวม 2 แหง่ ดงันี ้

                                                 
1
 Dot 3 เป็นน ำ้มันเบรคชนิดท่ีเหมำะส ำหรับรถยนต์ทั่วไป มีจุดเดือดสูงกว่ำ 240 องศำเซลเซียส และจุดเดือดชืน้สูงกว่ำ 145 องศำ  
Dot 4 เป็นน ำ้มนัเบรคชนิดท่ีเหมำะส ำหรับรถประเภทท่ีใช้ควำมเร็วสูง หรือรถท่ีได้รับกำรตกแต่งเคร่ืองยนต์ ตลอดจนรถท่ีต้องวิ่งทำงไกล  และ
บรรทกุหนกัรวมถงึรถท่ีต้องขบัขึน้-ลงทำงลำดชนัเป็นประจ ำ มีจดุเดือดสงูกวำ่ 260 องศำ และจดุเดือดชืน้สงูกวำ่ 160 องศำ  
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1. คลังสินค้ำเช่ำ ตัง้อยู่ เลขท่ี 999 หมู่  4 ซอยเสริมมิตร 99 ถนนสุขุมวิท ต ำบลบำงปู อ ำเภอเมือง
สมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร บนเนือ้ท่ี 2 ไร่ เป็นอำคำรคลงัสินค้ำ 1 หลงั พืน้ท่ี 2,200 ตำรำงเมตร ซึ่งบริษัท
เช่ำคลังสินค้ำดังกล่ำวกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง อำยุสัญญำเช่ำ 3 ปี เร่ิมตัง้แต่วันท่ี 1 มกรำคม 2556 ถึงวันท่ี 31 
ธันวำคม 2558 เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีเก็บสต็อกอปุกรณ์และสำรเคมี โดยสำรเคมีท่ีเก็บในคลงัสินค้ำของบริษัทได้รับกำร
บรรจใุนบรรจภุณัฑ์ขนำดตำ่งๆและมีเอกสำรรับรองผลิตภณัฑ์ (Certificate of  Acceptance : COA) จำกผู้ผลิต
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือรอกำรจดัสง่ให้แก่ลกูค้ำตอ่ไป 

2. คลงัสินค้ำเชำ่ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 613/13 ถนน สงขลำ-จะนะ หมู่ท่ี 2 ต ำบลพะวง อ ำเภอเมือง จงัหวดัสงขลำ เป็น
อำคำรคลงัสินค้ำ 1 หลงัพืน้ท่ีประมำณ 300 ตำรำงเมตร ซึ่งบริษัทเช่ำคลงัสินค้ำดงักล่ำวกับบุคคลภำยนอก อำยุ
สญัญำเชำ่ 3 ปี เร่ิมตัง้แต ่1 มีนำคม 2557 ถึงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2560 เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีเก็บสินค้ำสำรเคมี ส ำหรับ
ลกูค้ำกลุม่ธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำตใินอำ่วไทย 

บริษัทจะจดัส่งสินค้ำจำกคลงัสินค้ำให้แก่ลูกค้ำโดยใช้รถบรรทุกขนำดต่ำงๆ ท่ีบริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำร
ขนสง่จำกภำยนอกซึง่ผำ่นกำรขึน้ทะเบียนกบับริษัทเพ่ือรับรองควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนของกรมโรงงำน บริษัท
มีกำรควบคมุเร่ืองควำมปลอดภยัของคลงัสินค้ำ โดยกำรจดัให้มีพนกังำนรักษำควำมปลอดภยัดแูลคลงัสินค้ำตลอด 
24 ชัว่โมง  ส ำหรับสำรเคมีท่ีจดัเป็นวตัถุอนัตรำยจะมีกำรจดัเก็บตำมกฎหมำย โดยแยกตำมประเภทของสำรเคมี 
และจัดให้มีผู้ ควบคุมสินค้ำอันตรำยในคลังสินค้ำ โดยบริษัทไม่อนุญำตให้บุคคลภำยนอก หรือบุคคลรวมทัง้
พนกังำนท่ีไมมี่หน้ำท่ีในคลงัสินค้ำ เข้ำไปในพืน้ท่ีคลงัสินค้ำโดยไม่ได้รับอนญุำต  นอกจำกนีบ้ริษัทได้ท ำประกนัภยั
ตวัสินค้ำท่ีเก็บในคลงัสินค้ำเพ่ือคุ้มครองอุบตัิเหตท่ีุอำจเกิดขึน้ในระหว่ำงกำรเก็บสินค้ำหรือกำรปฏิบตัิงำน รวมทัง้
ได้ท ำประกนัภยัสินค้ำในระหวำ่งกำรขนสง่สินค้ำให้แก่ลกูค้ำด้วย 

 
กระบวนการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 
 กระบวนกำรข้ันตอนกำรรับสินค้ำจำกผู้ผลิตสินค้ำ 

1. เม่ือได้รับค ำสัง่จำกแผนกจดัซือ้ พนกังำนประจ ำคลงัสินค้ำจะจดัเตรียมสถำนท่ี และจดัเตรียมท ำใบตรวจรับ
สินค้ำ 

2. เม่ือมีกำรสง่ของมำท่ีคลงัสินค้ำ พนกังำนประจ ำคลงัสินค้ำจะตรวจรับสินค้ำตำมรำยละเอียดท่ีได้รับแจ้งจำก
แผนกจดัซือ้ โดยต้องตรวจสอบข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
 รำยละเอียดของสินค้ำรับเข้ำคลงัสินค้ำ โดยตรวจสอบจำกป้ำยติดถงับรรจสุินค้ำ  
 จ ำนวนสินค้ำรับเข้ำคลงัสินค้ำ โดยนบัตำมจ ำนวนถงับรรจสุินค้ำ  

3. พนกังำนประจ ำคลังสินค้ำกรอกจ ำนวนสินค้ำท่ีได้รับ และสินค้ำช ำรุด (กรณีท่ีมีสินค้ำช ำรุด) ในใบตรวจรับ
สินค้ำ และบนัทึกสต็อกสินค้ำ พร้อมทัง้ส่งรำยละเอียดให้แก่แผนกอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แผนกจดัซือ้ และ
แผนกบญัชี  

4. ในกรณีท่ีตรวจรับไม่ตรงตำมกำรสั่งซือ้หรือมีสินค้ำช ำรุด เสียหำย ทำงคลังสินค้ำจะแจ้งข้อมูลมำท่ีแผนก
จดัซือ้ 

เพ่ือให้ตรวจสอบ และด ำเนินกำรแจ้งผู้ผลิต และ/หรือบริษัทท่ีรับประกนัภยัสินค้ำตอ่ไป 
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 กระบวนกำรและข้ันตอนกำรเบิกสินค้ำเพ่ือจัดส่งให้แก่ลูกค้ำ 
1. เม่ือมีใบค ำสัง่ซือ้ (Purchase Order : PO) จำกลกูค้ำ พนกังำนประสำนงำนกำรบริกำร จะจดัท ำใบขอเบิก

สินค้ำลว่งหน้ำ 3 วนั เพ่ือให้ผู้จดักำรฝ่ำยบริหำรและบริกำรลกูค้ำลงนำมอนมุตัิ 
2. พนกังำนประสำนงำนกำรบริกำรจดัส่งใบขอเบิกสินค้ำ เอกสำรกำรเงิน และเอกสำรอ่ืนๆ ให้พนกังำนประจ ำ

คลงัสินค้ำเพ่ือท ำกำรเบกิสินค้ำออกจำกคลงั 
3. พนักงำนประสำนงำนบริกำรมีหน้ำท่ีแจ้งรถขนส่ง โดยทำงโทรศพัท์ให้เข้ำไปรับสินค้ำท่ีคลงัสินค้ำตำมวัน 

เวลำ ท่ีก ำหนดและบนัทกึไว้ในใบรำยงำนกำรขนสง่สินค้ำ 
4. พนกังำนประจ ำคลงัสินค้ำ จดัสินค้ำให้ถกูต้องครบถ้วนตำมใบขอเบิกสินค้ำโดยน ำมำจดัเตรียมล่วงหน้ำท่ี

บริเวณเตรียมสินค้ำรอกำรจดัสง่ 
5. พนกังำนรักษำควำมปลอดภยัมีหน้ำท่ีจดบนัทึกหมำยเลขทะเบียนรถและช่ือคนขบัรถท่ีจะน ำสินค้ำออกจำก

คลังโดยกำรจดบันทึกในสมุดบันทึกประจ ำวัน เพ่ือให้ผู้ จัดกำรฝ่ำยบริหำรและบริกำรลูกค้ำสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

6. พนกังำนประจ ำคลงัสินค้ำน ำส ำเนำเอกสำรทำงกำรเงิน ประกอบด้วยต้นฉบบัใบวำงบิล ส ำเนำใบก ำกบัภำษี 
กลบัคืนจำกลูกค้ำและน ำส่งให้พนกังำนประสำนงำนกำรบริกำร เพ่ือน ำส่งพนกังำนบญัชี เพ่ือติดตำมกำร
ช ำระเงินตำมระเบียบปฏิบตัทิำงบญัชีตอ่ไป 

 
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย  

บริษัทให้ควำมส ำคญักบัคณุภำพและมำตรฐำนของสินค้ำท่ีจดัจ ำหน่ำย เพ่ือให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมข้อก ำหนด
ท่ีลูกค้ำได้ตกลงไว้กับบริษัท โดยสำรเคมีท่ีบริษัทสัง่ซือ้จำกผู้ผลิตจะถูกบรรจุในถังปิด (Closed Drum) และมี
เอกสำรรับรองผลิตภณัฑ์ หรือ COA จำกผู้ผลิตก่อนถกูขนส่งมำยงับริษัท ซึ่งบริษัทจะจ ำหน่ำยสำรเคมีท่ีบรรจใุนถงั
ปิดท่ีมีเอกสำรรับรองผลิตภณัฑ์ดงักลำ่วให้แก่ลกูค้ำโดยไมมี่กำรเปิดถงัก่อน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำลกูค้ำจะได้รับสินค้ำท่ีมี
คณุภำพและมำตรฐำนจำกบริษัทผู้ผลิตทกุประกำร และในกรณีของสำรเคมีท่ีถกูขนส่งมำเป็น Bulk โดยไม่ได้บรรจุ
ในถังปิด  เม่ือสินค้ำเข้ำเทียบท่ำเรือแล้วจะต้องมีกำรตรวจสอบคุณภำพจำกบริษัทตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ 
(Surveyor) ท่ีบริษัทได้ว่ำจ้ำงอีกครัง้ เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำท่ีอยู่ในเรือ (ก่อนขนถ่ำย
สินค้ำออกจำกเรือ) รวมทัง้ตรวจสอบคณุภำพหลงัจำกสินค้ำได้ขนถ่ำยเข้ำแท็งค์เก็บสินค้ำแล้ว    

นอกจำกนี ้บริษัทได้รับกำรรับรองระบบกำรบริหำรงำนคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 จำกบริษัท เอสจี
เอส (ประเทศไทย) จ ำกัด ส ำหรับกำรน ำเข้ำและกำรจดัจ ำหน่ำยสำรเคมี สำรดดูซบั สำรเร่งปฏิกิริยำ เคร่ืองกรอง
และอปุกรณ์ในธุรกิจน ำ้มนั พลงังำน ปิโตรเคมี และสำธำรณปูโภค 

 
ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้ำของบริษัทเป็นผู้ผลิตในอตุสำหกรรมตำ่งๆ ท่ีต้องกำรสำรเคมีและอปุกรณ์ไปใช้ในกระบวนกำรผลิต 
กลุม่ลกูค้ำหลกัของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในอตุสำหกรรมพืน้ฐำนของประเทศ ได้แก่ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรง
กลัน่น ำ้มนั และปิโตรเคมี เป็นต้น โดยสินค้ำและบริกำรท่ีบริษัทจ ำหน่ำยสำมำรถน ำไปใช้งำนได้หลำกหลำยชนิด 
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ขึน้อยูก่บัควำมต้องกำรน ำไปใช้ของลกูค้ำ โดยสำมำรถแบง่กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยตำมลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริกำร 
4 กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย 
1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและ

ปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 
 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซ
ธรรมชำต ิโรงกลัน่น ำ้มนัและอตุสำหกรรม 
ปิโตรเคมีต้นน ำ้ (Offshore Refinery and 
Upstream Petrochemicals) 

หนว่ยงำนหรือขดุเจำะและผลิตก๊ำซธรรมชำต ิและผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมทัง้ในทะเลและบนบก โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรง
กลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเอทิลีน โรงงำนผลิตสำรอะ
โรเมติกส์ และผู้ รับเหมำงำนก่อสร้ำงโรงกลั่นน ำ้มัน และ
โรงงำนปิโตรเคมีตำ่งๆ 

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

โรงกลั่นน ำ้มัน  ปิ โตรเคมี  โรงงำนผลิต เม็ดพลำสติก 
โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส์ โรงงำนผลิตสำรโอเลฟินส์ 
โรงไฟฟ้ำ และโรงผลิตน ำ้ประปำ 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำร
ของเสียตำ่งๆ ของโรงงำน (Emission & 
Waste management) 

โรงงำนอตุสำหกรรมทกุประเภท 

2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)   

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์
และตวัท ำละลำย (Chemicals & Solvent 
Products) 

 

โรงงำนผลิตเคมีภณัฑ์ขัน้กลำงท่ีผลิตสำรเคมีส ำหรับโรงงำน
อุตสำหกรรมต่อเน่ืองต่ำงๆ เช่น โรงงำนผลิตแชมพูสระผม 
น ำ้ยำปรับผ้ำนุ่ม น ำ้ยำท ำควำมสะอำด อุตสำหกรรมสี 
ซีเมนต์ หมกึพิมพ์ เป็นต้น  

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม
น ำ้มนัหลอ่ล่ืน และสำรเตมิแตง่ (Base oil 
and Additives) 

โรงผสมน ำ้มนัหล่อล่ืน โรงงำนผลิตไบโอดีเซล โรงงำนผลิต
กำว โรงงำนผลิตน ำ้มนัพืช โรงงำนผลิตน ำ้ยำหล่อล่ืนโลหะ
ตำ่ง ๆ เป็นต้น 

3. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้ำประเภท Crude 
Glycerin และกำรขำยสินค้ำอ่ืนๆ 

โรงงำนผลิต Glycerin บริสทุธ์ิ ในตำ่งประเทศ 

4. การให้บริการ  
 ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทตำ่ง ๆ 

ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิต 
 รับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ 

 
กลุ่มโรงกลั่นน ำ้มัน ปิโตรเคมี พลังงำนทดแทน พลังงำน
ทำงเลือก 
โรงงำนอตุสำหกรรมทกุประเภท 
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บริษัทมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้ำมำโดยตลอด โดยมีกำรแสวงหำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือสนอง
ควำมต้องกำรแก่ลูกค้ำ ซึ่งนอกเหนือจำกกำรขำยสินค้ำและอุปกรณ์ประเภทต่ำงๆแล้ว บริษัทยงัให้ค ำปรึกษำท่ี
เก่ียวข้องและให้บริกำรหลงักำรขำยแก่ลกูค้ำ และให้ควำมส ำคญักบักำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลกูค้ำตรงตำมก ำหนด 
ตลอดจนมุง่มัน่ท่ีจะปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอยำ่งตอ่เน่ือง โดยบริษัทมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของลกูค้ำตอ่
กำรให้บริกำรของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน อีกทัง้ยังให้ค ำแนะน ำและวำงแผน
ร่วมกบัลกูค้ำเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร ตลอดจนมีกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข กฎเกณฑ์ ข้อก ำหนดของ
ลกูค้ำอยำ่งครบถ้วน ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำด้วยดีมำโดยตลอด 
 
นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทมีนโยบำยก ำหนดรำคำขำยสินค้ำจำกรำคำต้นทนุสินค้ำบวกอตัรำก ำไร (Cost plus pricing) โดยรำคำ
ขำยจะมีควำมยืดหยุ่นตำมรำคำตลำดของสินค้ำแต่ละประเภท สินค้ำเคมีภณัฑ์ท่ีบริษัทจดัจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็น
ผลผลิตมำจำกกระบวนกำรกลั่นน ำ้มันดิบ และกำรผลิตปิโตรเคมีต่ำงๆ ซึ่งกลไกรำคำของผลิตภัณฑ์หรือต้นทุน
สินค้ำของบริษัทจะถกูก ำหนดและผนัแปรไปตำมภำวะรำคำน ำ้มนัและปิโตรเคมี ดงันัน้กำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำ
ของบริษัทจะต้องมีควำมยืดหยุ่นและเหมำะสมตำมลักษณะของแต่ละสินค้ำ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ปริมำณและ
มูลค่ำกำรสั่งซือ้ รวมทัง้ต้องสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลำดได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องรักษำอัตรำก ำไร
ขัน้ต้นท่ีเพียงพอรองรับตอ่คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย บริหำรและกำรด ำเนินงำนตำ่งๆได้   

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำในประเทศเกือบทัง้หมด โดยทีมงำนขำยของบริษัทประจ ำทัง้ท่ีส ำนักงำนใหญ่ใน
กรุงเทพฯ และท่ีส ำนกังำนสำขำในจงัหวดัระยอง ทีมงำนขำยจะแบ่งควำมรับผิดชอบดแูลกำรขำยแยกเป็นแต่ละ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยจะท ำหน้ำท่ีติดต่อ ดูแลควำมต้องกำร และน ำเสนอสินค้ำให้แก่ลูกค้ำโดยตรง รวมทัง้ติดต่อ
ประสำนงำนกบัผู้ผลิตหรือคูค้่ำอยำ่งตอ่เน่ือง เพื่อให้ทรำบถึงปริมำณควำมต้องกำรล่วงหน้ำของลกูค้ำ และทรำบถึง
รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มของปริมำณและรำคำสินค้ำในตลำดของผู้ผลิต เพ่ือประโยชน์ในกำรวำง
แผนกำรขำยและกำรก ำหนดรำคำสินค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สินค้ำท่ีบริษัทจดัจ ำหนำ่ยสว่นใหญ่ได้รับค ำสัง่ซือ้ล่วงหน้ำมำจำกลกูค้ำ โดยมีระยะเวลำเพ่ือเตรียมกำรในกำร
จดัซือ้และจดัส่งให้แก่ลูกค้ำตำมก ำหนดเวลำท่ีได้ตกลงกัน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้ำจะก ำหนดควำมต้องกำร มำตรฐำน
ของสินค้ำ แหลง่ท่ีมำหรือผู้ผลิตสินค้ำให้แก่บริษัททรำบ เพ่ือให้บริษัทเสนอสินค้ำได้ตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
รวมทัง้เสนอรำคำ และเง่ือนไขกำรขำยตำ่งๆในลกัษณะของกำรประมลู โดยสินค้ำท่ีจดัจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสินค้ำ
ท่ีมำจำกผู้ผลิตท่ีลูกค้ำให้ควำมไว้วำงใจ และเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ จึงมีควำม
จ ำเป็นท่ีลกูค้ำต้องใช้อยำ่งตอ่เน่ือง 

 
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
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สินค้ำท่ีบริษัทจ ำหน่ำยส่วนใหญ่สั่งซือ้จำกผู้ ผลิตหลำยรำยในต่ำงประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ ผลิตสินค้ำ
เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ชัน้น ำท่ีเก่ียวข้องในอุตสำหกรรมกลัน่น ำ้มนั และปิโตรเคมีระดบัโลก โดยบริษัทมีนโยบำย
มุ่งเน้นกำรจดัจ ำหน่ำยและเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีคณุภำพและมำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ  
และมีขัน้ตอนกำรแสวงหำและคัดเลือกสินค้ำท่ีมีคุณภำพ มำตรฐำน มีใบรับรองผลิตภัณฑ์ แหล่งท่ีมำและ
รำยละเอียดของผลิตภณัฑ์อยำ่งชดัเจน เช่น ประเภทสำรเคมี ส่วนผสมของสำรเคมี กำรแก้ไข และป้องกนัอนัตรำย
จำกสำรเคมี เป็นต้น โดยบริษัทคู่ค้ำท่ีเป็นผู้ จ ำหน่ำยสินค้ำให้กับบริษัทจะต้องได้รับกำรขึน้ทะเบียนกับบริษัท ซึ่ง
บริษัทมีกำรประเมินผล และทบทวนรำยช่ือคู่ค้ำดังกล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรมี
ประสิทธิภำพและสร้ำงควำมมัน่ใจตอ่ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ ำหนำ่ย 

ในกำรสั่งซือ้สินค้ำเพ่ือมำจ ำหน่ำยต่อให้แก่ลูกค้ำนัน้  บริษัทมีกำรวำงแผนกำรสั่งซือ้ล่วงหน้ำในปริมำณท่ี
เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกแนวโน้มของตลำด ควำมต้องกำรของลกูค้ำในแตล่ะช่วงเวลำ รวมทัง้ปริมำณสินค้ำคง
คลงั เพ่ือจะได้จดัเตรียมสินค้ำให้เพียงพอตอ่กำรจ ำหน่ำย ลดควำมสญูเสียจำกกำรเสียโอกำสเน่ืองจำกขำดแคลน
สินค้ำคงคลัง หรือไม่สำมำรถจัดหำสินค้ำได้ทันและเพียงพอกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ควบคุมปริมำณสินค้ำคงคลังให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม และไม่ให้มีสินค้ำค้ำงในคลงันำนเกินไปจนเป็นภำระแก่
บริษัท 

บริษัทเป็นผู้จ ำหนำ่ยและเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำในแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้ำ ดงันี ้ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จ าหน่ายสินค้า 

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 
 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซ

ธรรมชำต ิโรงกลัน่น ำ้มนัและอตุสำหกรรมปิ
โตรเคมีต้นน 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 

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำรของ
เสียตำ่งๆ ของโรงงำน (Emission & Waste 
management) 

    Donau Carbon 
    Nikkei Universal 
    Honeywell UOP 

2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)  
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กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จ าหน่ายสินค้า 
 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์และ

ตัวท ำละลำย (Chemicals & Solvent 
Products) 

 

 บริษัท ทีโอซีไกลคอล จ ำกดั 
 INEOS Oxide 
 Clariant Chemical   

 ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมน ำ้มนัหลอ่ล่ืน
และสำรเตมิแตง่ (Base oil and Additives) 

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

3. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้ำประเภท Crude 
Glycerin และกำรขำยสินค้ำอ่ืนๆ 

 บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั  

4. การให้บริการ  
a. ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทตำ่งๆ 
ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิต 

b. บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ 

 
UOP LLC 
Vogelbusch GmbH 
PALL Corporation Filtration and Separations 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลัก ท่ีบริษัทให้ควำมสนใจอย่ำงมำก และมีนโยบำยชัดเจนในกำรท ำธุรกิจท่ีไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ทัง้นีส้ำรเคมีท่ีบริษัทจ ำหน่ำยได้มีกำรควบคมุคณุภำพตลอดทกุขัน้ตอน ตัง้แต่
กำรผลิตภำชนะในกำรบรรจุ และกำรร่ัวไหลระหว่ำงกำรขนส่ง โดยบริษั ทได้ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน 
ISO9001:2008 อย่ำงจริงจงั และมีกำรก ำหนดแผนฉุกเฉิน และผู้ รับผิดชอบแผนฉุกเฉินเพ่ือเป็นมำตรกำรรองรับ
หำกเกิดเหตกุำรณ์สดุวิสยัขึน้  

บริษัทได้มองเห็นโอกำสในกำรท ำธุรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อม ในปี 2554 จึงได้จดัตัง้หน่วยงำนขำย (Industrial #3) 
มำดูแลสินค้ำและบริกำรท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมทัง้ทำงอำกำศ และทำงน ำ้ส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมทุก
ประเภท  
 
การแข่งขัน 

ธุรกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ มีผู้ประกอบกำรเป็นจ ำนวนมำก 
เน่ืองจำกสำรเคมีท่ีใช้อุตสำหกรรมต่ำงๆมีมำกมำยหลำยประเภท โดยผู้ ประกอบกำรแต่ละรำยอำจมีควำม
เช่ียวชำญ ช ำนำญในกำรจ ำหน่ำยสำรเคมี และอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรมแตกต่ำงกัน ส ำหรับบริษัทมี
ควำมเช่ียวชำญ ช ำนำญในกำรจ ำหน่ำยสำรเคมี และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนั โรง
แยกก๊ำซ และปิโตรเคมี โดยกำรแข่งขนัในกลุ่มผู้ประกอบกำรท่ีจ ำหน่ำยสำรเคมี และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่ม
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อตุสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนั โรงแยกก๊ำซ และ ปิโตรเคมีนัน้ ถือว่ำมีกำรแข่งขนัไม่รุนแรงมำกนกั เม่ือเทียบกบักลุ่ม
อตุสำหกรรมอ่ืนๆ เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรต้องมีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำง รวมทัง้ประสบกำรณ์ของทีมงำน
ขำย ท่ีต้องสำมำรถแนะน ำ เสนอแนะ รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำ และกำรบริกำรหลงักำรขำยท่ีดีแก่ลกูค้ำได้ ประกอบกบั
กำรเข้ำสูธุ่รกิจของคูแ่ขง่รำยใหมอ่ำจท ำได้ยำก เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรต้องอำศยัควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ำมำเป็น
ระยะเวลำนำน และใช้เงินลงทนุสงูเม่ือเทียบกบักำรจ ำหนำ่ยสำรเคมี และอปุกรณ์ให้แก่อตุสำหกรรมทัว่ไป  

กำรท่ีจะระบุส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทเ ม่ือเทียบกับกลุ่มอุตสำหกรรมท ำได้ยำก เ น่ืองจำกมี
ผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยสำรเคมี และอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโรงงำนอตุสำหกรรมต่ำงๆ มีจ ำนวนมำก โดยมีกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีหลำกหลำยกันไป ท ำให้ไม่สำมำรถเปรียบเทียบผู้ อ่ืนประกอบกำรท่ีด ำเนินธุรกิจ
เหมือนกบับริษัทได้ แตอ่ย่ำงไรก็ดีบริษัทมีควำมพร้อมในกำรแข่งขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน โดยบริษัทมีทีมงำนท่ี
มีประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ในกำรจ ำหนำ่ยสินค้ำเคมีภณัฑ์และอปุกรณ์ ส ำหรับอตุสำหกรรมพืน้ฐำน
ขนำดใหญ่ตำ่งๆ บริษัทจดัหนำ่ยสินค้ำท่ีมีคณุภำพ และมีมำตรฐำนระดบัชัน้น ำของโลก พร้อมกบัมีบริกำรหลงักำร
ขำยแก่ลูกค้ำ ประกอบกับบริษัทมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้ำเร่ือยมำ ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำ
ตลอดท่ีผำ่นมำ 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมีประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
อตุสำหกรรมต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนินธุรกิจมำ
เป็นเวลำกว่ำ 20 ปี บริษัทได้มีกำรพฒันำและเพิ่มประเภทของสินค้ำท่ีจดัจ ำหน่ำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรท่ี
เพิ่มขึน้และหลำกหลำยของลกูค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยงัก่อให้เกิดควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ำมำโดยตลอด 
ดงันัน้บริษัทจึงได้วำงกลยทุธ์ในกำรแข่งขนัโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลกูค้ำในระยะยำว โดยกลยทุธ์
กำรแขง่ขนัทำงกำรตลำดของบริษัท เป็นดงันี ้
1. จ ำหนำ่ยสินค้ำท่ีมีคณุภำพ โดยกำรจดัหำสินค้ำให้ตรงตำมท่ีลกูค้ำก ำหนดทัง้ด้ำนปริมำณและคณุภำพโดยเน้น

กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนจำกผู้ผลิตชัน้น ำท่ีมีช่ือเสียงของโลก และมีเอกสำรรับรอง
ผลิตภัณฑ์ (COA) จำกแหล่งผู้ ผลิตสินค้ำ รวมทัง้มีกำรตรวจสอบและควบคมุคณุภำพสินค้ำให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนและข้อก ำหนดของลูกค้ำด้วยทีมงำนของบริษัทและผู้ตรวจสอบคุณภำพจำกภำยนอก (Surveyor) 
เพ่ือให้ได้สินค้ำท่ีตรงตำมมำตรฐำนท่ีได้ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ท ำให้บริษัทสำมำรถรับประกนัในคณุภำพและ
มำตรฐำนของสินค้ำท่ีจดัจ ำหนำ่ยได้ 

2. สร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัลูกค้ำทัง้ในด้ำนคณุภำพของสินค้ำและกำรให้บริกำร โดยบริษัทมีกำรศกึษำแนวโน้ม
ตลำดของผลิตภณัฑ์อย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือค้นหำและคดัเลือกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำใน
แต่ละกลุ่มอุตสำหกรรม อีกทัง้มีกำรติดต่อ สร้ำงควำมสมัพันธ์ท่ี ดี และดแูลลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือสำมำรถ
เสนอผลิตภณัฑ์ได้ตรงกบัควำมต้องกำรและก ำหนดเวลำของลกูค้ำ รวมทัง้มีกระบวนกำรดแูลลกูค้ำหลงักำรขำย 
เพ่ือจะได้ทรำบถึงปัญหำและด ำเนินกำรแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ ำ้ อนัจะสร้ำงควำม พึงพอใจอย่ำงยัง่ยืน
ให้แก่ลกูค้ำในระยะยำวได้ 
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3. ให้ควำมส ำคญักับกำรส่งมอบสินค้ำได้ครบถ้วนและทันตำมก ำหนดเวลำของลูกค้ำ รวมทัง้เน้นในเร่ืองควำม
ปลอดภัยในกำรจัดส่งสินค้ำ โดยบริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัทผู้ ช ำนำญกำรด้ำนกำรขนส่งท่ีได้มำตรฐำนเป็น
ผู้ด ำเนินกำรจดัสง่สินค้ำให้แก่ลกูค้ำ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและยงัเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำก
ปัญหำต่ำงๆท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรขนส่งสินค้ำ เช่น ควำมเสียหำยจำกอุบตัิเหต ุรวมทัง้ลดต้นทุนในกำรจดัหำ
รถบรรทกุให้เพียงพอรองรับกบัปริมำณกำรขนสง่ และลดภำระในกำรดแูลและบริหำรบคุลำกรด้ำนกำรขนสง่ 

4. ก ำหนดรำคำขำยให้มีควำมเหมำะสม และยืดหยุ่นตำมภำวะรำคำตลำดของสินค้ำในแตล่ะประเภท เน่ืองจำก
สินค้ำเคมีภณัฑ์ของบริษัทสว่นใหญ่เป็นผลผลิตมำจำกกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัดิบ และกำรผลิต ปิโตรเคมีตำ่งๆ 
ซึ่งกลไกรำคำของผลิตภณัฑ์จะถกูก ำหนดและผนัแปรไปตำมภำวะรำคำน ำ้มนัและปิโตรเคมี ดงันัน้กำรก ำหนด
รำคำขำยสินค้ำจะต้องมีควำมยืดหยุ่น เหมำะสม และสำมำรถแข่งขันในตลำดได้  ขณะเดียวกันก็ต้องรักษำ
อตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีเพียงพอรองรับต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย บริหำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆได้  บริษัทได้มีกำร
ติดตำมรำคำสินค้ำท่ีเก่ียวข้องในตลำดโลกอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือท่ีจะก ำหนดรำคำขำยได้อย่ำงเหมำะสมและ
สอดคล้องกับภำวะตลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นีก้ำรก ำหนดรำคำขำยหรืออตัรำก ำไรขัน้ต้นจะพิจำรณำ
จำกคณุสมบตัแิละควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของสินค้ำในแตล่ะกลุม่ผลิตภณัฑ์ 

5. เน้นกำรขำยตรงไปยงัลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมหลกัในปริมำณกำรขำยจ ำนวนมำกและต่อเน่ือง โดยทีมงำน
กำรขำยของบริษัทท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท ำหน้ำท่ีติดต่อและให้ข้อมูล
รำยละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ได้ตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำและดแูลหลงักำรขำยได้
เป็นอยำ่งดี ซึง่จะชว่ยสร้ำงควำมพงึพอใจ และเพิ่มยอดขำยให้กบับริษัท รวมทัง้สร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้กบับริษัท
ถึงควำมเป็นผู้ มีประสบกำรณ์ควำมช ำนำญในธุรกิจเป็นอยำ่งดี 

 
แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

แนวโน้มกำรแข่งขนัของธุรกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมี และอุปกรณ์ ในอุตสำหกรรมพืน้ฐำนขนำดใหญ่ 
อำทิ อุตสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนั อุตสำหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ เป็นต้น ยงัไม่รุนแรงมำกนกั ซึ่ง
สำรเคมีท่ีใช้เป็นส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ต้องเป็นสินค้ำท่ีมีมำตรฐำนและคณุภำพดี ผู้ประกอบกำรต้องมี
ควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะทำง ประกอบกบัต้องมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้ำ และยงัต้องใช้เงินลงทนุสงูมำกกว่ำ
เม่ือเทียบกับกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีในอุตสำหกรรมทั่วไป โดยผู้ประกอบกำรมีแนวโน้มในกำรแข่งขันเพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้ำท่ีจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ โดยเพิ่มบริกำรให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำ ประกอบกับสรรหำผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ท่ีสำมำรถช่วยเพิ่มมูลค่ำ และลดต้นทุนให้กับลูกค้ำ เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
เพิ่มขึน้ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มผู้ประกอบกำรจะยังเผชิญอุปสรรคจำกปัญหำเชิงนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรขออนุญำต
ก่อสร้ำงโรงงำนใหม่ ท่ีต้องมีกำรศกึษำผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมยั ซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
นำน ซึง่จะเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่บริษัท และคูแ่ข่งท่ีเป็นผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมี และอปุกรณ์ 
ในกลุม่ธุรกิจโรงกลัน่น ำ้มนั และอตุสำหกรรมพืน้ฐำนตำ่งๆ  
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2.2  การลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

 2.2.1 โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) 
กำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู (CBG) เป็นหนึง่ในโครงกำรด้ำนธุรกิจพลงังำนทดแทน ท่ีช่วยสนบัสนนุ

กำรใช้พลงังำนทดแทนตำมแนวนโยบำยหลักของกระทรวงพลังงำน โดยโครงกำรตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม ่บนท่ีดนิเชำ่ภำยในบริเวณฟำร์มสกุรของบริษัท มงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม จ ำกดั (ไม่ใช่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษัท) เนือ้ท่ี 11 ไร่ 1 งำน ผลิตก๊ำซ CBG จำกของเสียท่ีได้จำกฟำร์มสกุรดงักลำ่ว เพ่ือน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงใน
รถยนต์ทดแทนกำรใช้ก๊ำซ NGV  

โครงกำรได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและสำมำรถผลิตก๊ำซ CBG ท่ีมีคณุสมบตัิเทียบเท่ำ NGV ส ำหรับยำนยนต์
ตำมประกำศของกรมธุรกิจพลงังำน โดยออกแบบให้มีก ำลงักำรผลิตประมำณ 6 ตนัตอ่วนั หรือประมำณ 2,160 ตนั
ตอ่ปี ปัจจบุนัสำมำรถผลิตได้ประมำณ 1,100 ตนัตอ่ปี   

นอกจำกนี ้โครงกำรยังได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Board of 
Investment : BOI) เม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม 2553  โดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรเป็นเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร และหลงัจำกนัน้จะได้รับลดหย่อน
ภำษีเงินได้นิตบิคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็นเวลำอีก 5 ปี นบัจำก
วนัท่ีพ้นก ำหนดระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้ดงักลำ่ว ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ CBG  (โรงงำน อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่) เร่ิมรับรู้รำยได้ตัง้แต่เดือนสิงหำคม 2556   โครงกำรดงักล่ำวยงัได้รับกำรรับรองระบบกำรบริหำรงำน
คณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 จำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั เม่ือเดือนพฤษภำคม 2557 อีกด้วย 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 CBG เป็นก๊ำซท่ีเกิดจำกกำรน ำก๊ำซชีวภำพมำปรับปรุงคณุภำพโดยกำรลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ก๊ำซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) และควำมชืน้ออกจนมีปริมำณก๊ำซมีเทน (CH4) เพิ่มขึน้ โดยมีคณุสมบตัิเทียบเท่ำ
ก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ ท่ีเรียกว่ำ ก๊ำซเอ็นจีวี (Natural Gas for Vehicles : NGV) หรือก๊ำซซีเอ็นจี 
(Compressed Natural Gas : CNG) ท่ีมีระบบผลิตไบโอแก๊สแล้วอดัลงถงัท่ีแรงดนัสงู เพ่ือเป็นเชือ้เพลิงส ำหรับ
รถยนต์ ทดแทนกำรใช้ก๊ำซเอ็นจีวีส ำหรับยำนยนต์ โดย CBG ท่ีบริษัทผลิตได้มีคณุสมบตัิเทียบเท่ำ NGV ส ำหรับ
ยำนยนต์ตำมประกำศของกรมธุรกิจพลงังำน 
ที่ตัง้โครงการ 
 
 
 
 
 
 

 

สถำนท่ีตัง้โครงกำร อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ 
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โครงกำรผลิตก๊ำซ CBG ของบริษัทโครงกำรแรก ตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ห่ำงจำกชุมชน

ประมำณ 2 กิโลเมตร ในบริเวณฟำร์มสกุรของบริษัท มงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม จ ำกดั ซึ่งได้เร่ิมท ำสญัญำเช่ำเม่ือวนัท่ี 
1 สิงหำคม 2554 อำยสุญัญำเชำ่ 18 ปี (1 สิงหำคม 2554 - 31 กรกฎำคม 2572)  
ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ลูกค้ำโดยตรงของบริษัท คือ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.) เพียงรำยเดียว ทัง้นีสื้บเน่ืองมำจำก
โครงกำรผลิต CBG ของบริษัท เป็นโครงกำรท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือของ ปตท. อนัเป็นผลมำจำกข้อจ ำกดัของ ปตท. 
ในกำรขยำยสถำนีบริกำร NGV ท่ีต้องตัง้อยู่บริเวณแนวท่อก๊ำซธรรมชำติ และกำรขนส่ง NGV ไปยงัพืน้ท่ีห่ำงไกลมี
ต้นทุนค่อนข้ำงสูง โดยเม่ือวันท่ี 14 พฤษภำคม 2553 บริษัท และ ปตท. ได้ลงนำมร่วมกันในบันทึกข้อตกลง 
“โครงกำรทดลองพฒันำก๊ำซชีวภำพท่ีได้จำกมูลสตัว์เพ่ือกำรคมนำคม จงัหวดัเชียงใหม่” เพ่ือผลิตก๊ำซชีวภำพอดั
ควำมดนัสงู หรือ CBG ส ำหรับใช้เป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์ทดแทนกำรใช้ก๊ำซ NGV  และได้ลงนำมในสญัญำซือ้ขำย
ก๊ำซชีวภำพอัด เม่ือวันท่ี 5 เมษำยน 2554  โดย ปตท.จะรับซือ้ก๊ำซชีวภำพอัดควำมดนัสูงจำกบริษัทในรำคำท่ี
เหมำะสม เพ่ือน ำไปจ ำหนำ่ยเป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์ ในพืน้ท่ีหำ่งไกลแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและสถำนีบริกำรหลกั 
NGV เป็นระยะเวลำ 15 ปี  
นโยบายก าหนดราคา 

กำรก ำหนดรำคำขำย CBG เป็นไปตำมสตูรรำคำท่ีก ำหนดร่วมกนั ในสญัญำซือ้ขำย CBG ระหว่ำงบริษัทและ 
ปตท. โดยอ้ำงอิงจำกปัจจยัหลกั ได้แก่ รำคำน ำ้มนัประเภทตำ่งๆ อตัรำเงินเฟ้อ และคำ่ไฟฟ้ำ เป็นต้น  
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทจ ำหน่ำย CBG ทัง้หมดท่ีผลิตได้จำกโรงงำน CBG ท่ีอ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ให้แก่บริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน) เพียงรำยเดียว โดยบริษัทมีสัญญำในกำรผลิต CBG เพ่ือส่งมอบและจ ำหน่ำยให้กับ ปตท. เป็น
ระยะเวลำ 15 ปี โดย ปตท. ได้รับซือ้ก๊ำซ CBG ท่ีบริษัทผลิตได้ทัง้หมดในรำคำตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ เพ่ือน ำไป
จ ำหนำ่ยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัเชือ้เพลิงของ ปตท.ท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบัโรงงำนของบริษัท 
สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายก๊าซชีวภาพอัด  

วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 5 เมษำยน 2554 

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

ทรัพย์ท่ีขำย ก๊ำซชีวภำพอดั (Compress Bio-methane Gas หรือ CBG) ท่ีควำมดนั 250 
บำร์  

อำยสุญัญำ และ กำรตอ่
อำยสุญัญำ 

15 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี ปตท. เร่ิมรับก๊ำซจำกผู้ขำยเพ่ือจดัสง่ให้แก่สถำนีบริกำร 
NGV ของ ปตท. ในเชิงพำณิชย์ และสำมำรถตอ่อำยไุด้ครัง้ละไมเ่กิน 5 ปี โดย
คงเง่ือนไขตำมข้อตกลงในสญัญำนี ้ 

ปริมำณกำรซือ้ขำยก๊ำซ 3,000 กิโลกรัมตอ่วนั ในชว่ง 2 ปีแรก และ 6,000 กิโลกรัมตอ่วนั ในชว่งปีท่ี 3-
15 นบัแตว่นัท่ี ปตท. เร่ิมรับซือ้ก๊ำซ โดย ปตท. จะจดัหำรถขนสง่ CNG/CBG 
ของ ปตท. มำรับก๊ำซจำกผู้ขำย 

ในกรณีท่ีส่งมอบให้ ปตท. ต ่ำกว่ำท่ีก ำหนด ผู้ขำยต้องชดเชยส่วนต่ำงค่ำขนส่ง
และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆทัง้หมด (ยกเว้นคำ่เนือ้ก๊ำซธรรมชำติ) จำกกำรท่ี ปตท . ต้อง
ด ำเนินกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติอัด (CNG) จำกท่ีอ่ืนมำทดแทนให้กับสถำนี
บริกำร NGV ในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่

ในกรณีท่ี ปตท. รับซือ้ CBG จำกผู้ขำยต ่ำกวำ่ก ำหนด ปตท. จะต้องชดเชยใน
สว่นของ Fixed Cost ของผู้ขำย 

รำคำซือ้ขำยก๊ำซ เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การผลิต 
โครงกำรผลิต CBG ของบริษัท เป็นกำรน ำเทคโนโลยีกำรผลิตก๊ำซจำกประเทศเยอรมนี และเทคโนโลยีกำร

ปรับสภำพก๊ำซจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ มำใช้เพ่ือท ำให้ก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู สำมำรถน ำมำเป็นเชือ้เพลิงใน
กำรคมนำคมขนสง่ได้  
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ระบบกำรผลิต CBG ของบริษัทได้มีกำรต่อเช่ือมท่อน ำก๊ำซชีวภำพมำจำกฟำร์มสุกรของ มงคล แอนด์ ซัน
ฟำร์ม ซึ่งอยู่ในพืน้ท่ีติดกัน เพ่ือน ำมำผลิตเป็น CBG ซึ่งได้ออกแบบให้มีก ำลงักำรผลิตประมำณ 6 ตนัตอ่วนั หรือ
ประมำณ 2,160 ตนัตอ่ปี  

 

มูลสุกรท่ีได้จำกฟำร์มของมงคล แอนด์ ซันฟำร์ม จะถูกล ำเลียงผ่ำนท่อซึ่งเป็นระบบปิดมำท่ีบ่อพักหรือถัง
ปฏิกลู น ำน ำ้เสียจำกมลูสกุรมำหมกัร่วมกบัหญ้ำเลีย้งช้ำงเพื่อท ำกำรย่อยสลำย โดยมีแบคทีเรียเป็นตวัเร่ง ซึ่งจะได้
ก๊ำซมีแทนและคำร์บอนไดออกไซด์ รวมเรียกวำ่ ก๊ำซชีวภำพ หลงัจำกนัน้ก็จะน ำก๊ำซชีวภำพท่ีผลิตได้มำปรับสภำพ
โดยผำ่นหนว่ยแยกก๊ำซเพ่ือก ำจดัก๊ำซท่ีไมต้่องกำร เช่น ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ แล้วน ำมำผ่ำนระบบเพิ่มควำมดนั
ก๊ำซ (Gas Compressor) เพ่ือให้ได้ก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู หรือ CBG แล้วน ำเข้ำเก็บในถงัเก็บก๊ำซควำมดนัสงู
ก่อนจะสง่จ ำหนำ่ยให้แก่ ปตท. โดยกำรสง่ผำ่นหวัจำ่ยก๊ำซเข้ำสูร่ถขนสง่ก๊ำซของ ปตท.   

วัตถุดบิ   
วตัถดุิบหลกัในกำรผลิต CBG ของโครงกำร มำจำกมลูสุกรท่ีได้จำกฟำร์มสกุรของมงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม โดย

ท่ีตัง้โครงกำรของบริษัทอยู่บนท่ีดินเช่ำภำยในบริเวณฟำร์มดงักล่ำว ท ำให้สะดวกต่อกระบวนกำรผลิตและกำร
ขนสง่วตัถดุบิ  

ปัจจบุนัฟำร์มสกุรของมงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม มีก ำลงักำรผลิตสุกรได้ประมำณปีละ 40,000 ตวั โดยมีสกุรพ่อ
แมพ่นัธุ์ประมำณ 4,000 ตวั ซึง่คำดวำ่จะมีปริมำณมลูสกุรเพียงพอท่ีจะเป็นวตัถดุบิในกระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ
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ของบริษัท ทัง้นี ้ตำมข้อตกลงในกำรพฒันำโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสูงท่ีบริษัทด ำเนินกำรร่วมกับ
มงคล แอนด์ ซนัฟำร์มนัน้ มงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม จะส่งมลูสกุรทัง้หมดจำกฟำร์มของมงคล แอนด์ ซนัฟำร์มเพ่ือใช้
เป็นวตัถดุบิในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพให้แก่บริษัท  

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้มีกำรศกึษำวตัถดุิบทำงเลือกอ่ืนส ำหรับใช้ในโครงกำร ได้แก่ หญ้ำเนเปียร์ หรือเรียกอีก
อย่ำงว่ำ หญ้ำเลีย้งช้ำง ซึ่งได้มีกำรทดสอบแล้วว่ำ เป็นพืชพลังงำนท่ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นวัตถุดิบได้  โดยพืช
พลงังำนดงักลำ่วสำมำรถปลกูได้ทัว่ไป  

นอกจำกนี ้ในกรณีมีเหตสุุดวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดท่ีท ำให้มงคล แอนด์ ซนัฟำร์มไม่สำมำรถส่งมูลสุกรให้
เพียงพอต่อกำรผลิตของบริษัท ก็สำมำรถใช้วตัถดุิบอ่ืนๆทดแทนได้ เช่น มูลไก่ ต้นข้ำวโพด และพืชพลงังำนตำ่งๆ 
เป็นต้น 

สาระส าคัญของข้อตกลงซือ้ขายมูลสุกร 

วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 25 กรกฎำคม 2554 

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

ระยะเวลำมีผลใช้บงัคบัของ
ข้อตกลง 

15 ปี นบัตัง้แตก่ำรก่อสร้ำงโรงงำนแล้วเสร็จ และท ำกำรผลิตเชิงพำณิชย์ รวมทัง้
ได้รับใบอนญุำตจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  

ปริมำณมลูสกุรท่ีซือ้ขำย มลูสกุรทัง้หมดของฟำร์ม ตลอดอำยขุองข้อตกลงนี ้โดยผู้ขำยจะน ำมลูสกุรไปใช้
ประโยชน์ในกำรผลิต CBG ณ โรงงำนของผู้ ซือ้เทำ่นัน้ 

รำคำซือ้ขำยมลูสกุร รำคำตอ่กิโลกรัม ตำมท่ีก ำหนดในข้อตกลงนี ้
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรผลิต CBG จำกโรงงำนท่ีอ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นกำรน ำของเสียหรือมลูสกุรกลบัมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เป็นกำรช่วยลดมลภำวะและของเสีย อนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท่ีเกิดจำกฟำร์มสุกรอย่ำง
ครบวงจร  

นอกจำกนี ้กำรด ำเนินโครงกำรผลิต CBG ของบริษัท ไม่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (EIA) เน่ืองจำกเป็นโครงกำรขนำดเล็ก เป็นโครงกำรอนุรักษ์พลงังำน ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม และเป็น
โครงกำรท่ีสง่ผลดีตอ่ชมุชนและพืน้ท่ีใกล้เคียงเป็นอยำ่งยิ่ง 

 
 2.2.2  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) 
 บริษัทได้ลงทนุก่อสร้ำงโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Plant : PPP) ท่ีจงัหวดั
สโุขทยั โดยกระบวนกำรผลิตใช้ก๊ำซเหลือทิง้ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกำรขดุเจำะน ำ้มนัของฐำนผลิตบรูพำ -เอ ของ
บริษัทสยำม โมเอโกะ จ ำกัด (ไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท) ซึ่งรับสมัปทำนปิโตรเลียมจำกกระทรวง



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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พลงังำน ในแหล่งบูรพำ อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสุโขทยั เพ่ือมำแปรสภำพให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่ำงๆ ท่ี
สำมำรถน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงได้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ก๊ำซธรรมชำติอดั (Compressed Natural Gas : CNG) 2) 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหงุต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) และ 3) ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural 
Gasoline : NGL) โดยมีกำรออกแบบก ำลงัผลิตรวมประมำณ 19,681 ตนัตอ่ปี ประกอบด้วย CNG 12,036 ตนัตอ่
ปี LPG 6,300 ตนัต่อปี และ NGL 1,345 ตนัต่อปี ใช้เงินลงทุนประมำณ 620 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้ทดสอบ
เดนิเคร่ืองผลิตตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 2557 และเร่ิมจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์ LPG และ NGL ตัง้แตเ่ดือนพฤษภำคม 2557 
และจ ำหนำ่ย CNG ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกำยน 2557 เป็นต้นมำ  
 ในปีท่ีผ่ำนมำ PPP ได้รับก๊ำซไม่เพียงพอต่อกำรผลิต คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติกำรลงทุนใน
โครงกำรเดินท่อก๊ำซของโครงกำร PPP จำกหลมุน ำ้มนัเสำเถียร อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั เพ่ือเพิ่มวตัถดุิบ
ในกำรผลิต  โดยขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเดินท่อก๊ำซซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำส 2 ปี 2559  ซึ่งจะ
สง่ผลให้ PPP สำมำรถท ำผลิตได้เตม็ก ำลงักำรผลิตตำมท่ีได้ออกแบบไว้ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ใช้กระบวนกำรผลิตโดยใช้ก๊ำซเหลือทิง้ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกำรขุดเจำะน ำ้มันของฐำนผลิตบูรพำ -เอ 
ของบริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกดั ซึ่งได้รับสมัปทำนปิโตรเลียมจำกกระทรวงพลงังำน ในแหล่งบรูพำ อ ำเภอกงไกร
ลำศ จ.สโุขทยั เพ่ือมำแปรสภำพให้เป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมตำ่งๆ ท่ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงได้ ประกอบด้วย 
1) ก๊ำซธรรมชำติอดั (Compressed Natural Gas : CNG) 2) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงต้ม (Liquefied 
Petroleum Gas: LPG) และ 3)ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline : NGL) สำมำรถรับรู้รำยได้ตัง้แตไ่ตรมำส
สอง ปี 2557  กำรผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจำกโรงงำนท่ีอ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั เป็นกำรผลิตโดยใช้ก๊ำซ
เหลือทิง้ท่ีได้จำกกำรขุดเจำะน ำ้มันของฐำนผลิตบูรพำ -เอ ของบริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกัด กลับมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เป็นกำรช่วยลดมลภำวะและลดกำรท ำลำยสภำพแวดล้อม ท่ีส่งผลกระทบตอ่ชมุชนและสิ่งแวดล้อมใน
พืน้ท่ีใกล้เคียง 
ที่ตัง้โครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถำนท่ีตัง้โครงกำร อ.กงไกรลำศ จ.สโุขทยั 
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นโยบายก าหนดราคา 
กำรก ำหนดรำคำขำยเป็นไปตำมสูตรรำคำท่ีก ำหนดร่วมกันในสญัญำซือ้ขำย ระหว่ำงบริษัทและผู้ ซือ้ ได้แก่ 

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 แห่ง พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 เป็น
ต้น โดยอ้ำงอิงจำกปัจจยัหลกั 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 ำหน่ำยให้กับ 
ปตท. ในรำคำตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ   ส ำหรับ LPG ท่ีผลิตได้นัน้ จ ำหน่ำยให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7  ขณะท่ี 
NGL จะจ ำหนำ่ยให้กบัผู้ประกอบกำรธุรกิจสำรท ำละลำยภำยในประเทศ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การผลิต 
โครงกำร PPP ของบริษัทใช้เทคโนโลยีกำรผลิตแบบ Refrigerant Process หรือ Dew Point Control Unit 

(DPCU) เป็นหน่วยควบคุมจุดกลั่นตวัเพ่ือควบคุมคุณภำพของก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติใช้กันโดยทั่วไป และมีควำมเหมำะสมกับขนำดของแหล่งก๊ำซท่ีมีขนำดเล็ก โดยมีหลักกำรส ำคญัของ
กระบวนกำรผลิตก๊ำซ คือ กำรเพิ่มควำมดนัผ่ำนกำรก ำจัดควำมชืน้และลดอุณหภูมิของก๊ำซธรรมชำติให้ต ่ำลง 
เพ่ือให้ก๊ำซบำงส่วนกลัน่ตวัเป็นของเหลว จำกนัน้ก๊ำซท่ีมีคณุสมบตัิเป็นของเหลวจะถูกน ำไปแยกล ำดบัส่วน ท่ีหอ
กลัน่เพ่ือให้ได้เป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม คือ CNG, LPG และ NGL  ส ำหรับก๊ำซส่วนท่ีเหลือจะถูกผสมด้วยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์และน ำไปเพิ่มควำมดนัอีกครัง้หนึง่ เพ่ือผลิตเป็น CNG ตอ่ไป 
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วัตถุดบิ 
บริษัทด ำเนินกำรจดัซือ้วตัถดุบิเพ่ือใช้ในโครงกำร PPP ดงันี ้
1. ก๊ำซจำกกำรผลิตปิโตรเลียม (Associated Gas) เป็นวตัถดุิบหลกัในกระบวนกำรผลิตของโครงกำร ซึ่งเป็น

ผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัดิบของฐำนผลิตบรูพำ-เอ โดยบริษัทท ำสญัญำซือ้ Associated Gas จำก
บริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกดั (SML) และ GS Caltex Corporation  

สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขาย Associated Gas 

วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 25 เมษำยน 2555 

คูส่ญัญำ 1. บริษัท ยนูิเวอร์แซล 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 สญัญำจะถกูตอ่โดยอตัโนมตัเิป็น
ระยะเวลำตอ่เน่ือง 12 เดือนในแตล่ะครัง้ เว้นแตคู่ส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ได้มี
กำรแจ้งเจตจ ำนงในกำรไมต่อ่สญัญำลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 
3 เดือน 

สินค้ำท่ีจะซือ้ขำย ก๊ำซท่ีได้จำกกระบวรกำรผลิตน ำ้มนัดบิจำกพืน้ท่ีฐำนผลิตบรูพำ-เอ ท่ีตัง้อยู่ใน
สมัปทำนปิโตรเลียม Block L10/43, L11/43 
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รำคำซือ้ขำย เป็นไปตำมท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งผู้ ซือ้และผู้ขำย 

2. ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ใช้เป็นสว่นผสมใน Associated Gas ก่อนท่ีจะเข้ำสู่หน่วยเพิ่มควำมดนัก๊ำซ
ธรรมชำติอัด เพ่ือควบคุมค่ำควำมร้อนและท ำให้ก๊ำซมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนด โดยจะเก็บก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ในถังเก็บส ำรองภำยในพืน้ท่ีโครงกำร ซึ่งบริษัทท ำกำรซือ้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกผู้
จ ำหนำ่ยในประเทศ 

3. โพรเพน (Propane 99.9%) เป็นสำรเคมีท่ีใช้ในโครงกำร โดยจะเติมครัง้เดียวเม่ือเร่ิมต้นกำรผลิตใน
โครงกำร เพ่ือใช้เป็นสำรท ำควำมเย็นเพ่ือลดอณุหภูมิในส่วนตำ่งๆ ของอุปกรณ์กำรผลิตในหน่วยลดอุณหภูมิของ
โครงกำร ซึง่บริษัทท ำกำรซือ้โพรเพนจำกผู้จ ำหนำ่ยในประเทศ 

4. น ำ้มนั (Hitemp 500) เป็นสำรเคมีท่ีใช้ในโครงกำร โดยจะเติมครัง้เดียวเม่ือเร่ิมต้นกำรผลิตในโครงกำร เพ่ือ
เป็นสำรตวักลำงน ำควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้ก๊ำซเพ่ือน ำควำมร้อนไปใช้ในหน่วยแยกผลิตภัณฑ์ของโครงกำร ซึ่ง
บริษัทท ำกำรซือ้น ำ้มนั (Hitemp 500) จำกผู้จ ำหนำ่ยในประเทศ 

5. โมเลกลุำซีพ (Molecular Sieve) เป็นสำรดดูซบัควำมชืน้ท่ีใช้ในโครงกำร ซึ่งเป็นสำรท่ีบริษัทมีจ ำหน่ำยใน
ธุรกิจอยูแ่ล้ว โดยจะเตมิครัง้เดียวเม่ือเร่ิมต้นกำรผลิตในโครงกำรเพ่ือใช้ในหนว่ยก ำจดัควำมชืน้ของโครงกำร 
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจำกโรงงำนท่ีอ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั เป็นกำรผลิตโดยใช้ก๊ำซเหลือทิง้ท่ี
ได้จำกกำรขุดเจำะน ำ้มนัของฐำนผลิตบูรพำ-เอ ของบริษัท สยำมโมเกโกะ จ ำกัดกลบัมำใช้ให้เกิดประโยชน์  เป็น
กำรชว่ยลดมลภำวะและของเสีย และป้องกนักำรเผำท ำลำย Associated Gas ทิง้ไปและกำรปล่อยส่วนท่ีเหลือออก
สูบ่รรยำกำศ 
ท ำให้เกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมตอ่ชมุชนใกล้เคียงจำกเปลวไฟ และสำรประกอบโลหะหนกัของผู้ผลิตน ำ้มนัดิบ 

นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้ มีส่วนได้เสียของโครงกำร เพ่ือ
ประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงสงัคม และจดัท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ือ
เสนอตอ่ส ำนกังำนนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อม ซึง่ได้รับควำมเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2556 

 
2.2.3  การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์  
UAC Energy และ SERP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีกำรลงทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน

แสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV Rooftop) ของกำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำนวน 4 
โครงกำร ซึ่งเร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์แล้ว มีก ำลงักำรผลิตรวม 2 MW  โดยเร่ิมรับรู้รำยได้ตัง้แตไ่ตรมำสท่ี 3 ของปี 
2557 เป็นต้นมำ 
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ที่ตัง้โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สถำนท่ีตัง้โครงกำร: บริษัท บำงกอก เดคคอน จ ำกดั (มหำชน) จงัหวดันนทบรีุ จ ำนวน 2 โรง โดย UAC Energy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สถำนท่ีตัง้โครงกำร: บริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) จงัหวดัสมทุรปรำกำร จ ำนวน 1 โรง โดย UAC Energy 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำนท่ีตัง้โครงกำร: บริษัท วงศ์บณัฑิต จ ำกดั จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี จ ำนวน 1 โรง โดย SERP 
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นโยบายก าหนดราคา 
กำรก ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีกำรไฟฟ้ำนครหลวงหรือกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็นผู้ก ำหนด โดยจะ

เป็นอตัรำคงท่ี (Feed in Tariff: FIT) ตลอดระยะเวลำของสญัญำ 25 ปี  
 
2.2.4  การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) 
บริษัทได้มีกำรลงทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลงังำน (หญ้ำเนเปียร์) 

จ ำนวน 1 โครงกำร ท่ีอ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ก ำลงักำรผลิต 1.5 เมกะวตัต์ (MWp) ซึ่งเร่ิมด ำเนินกำรในเชิง
พำณิชย์เม่ือเดือนธันวำคม 2558 ท่ีผ่ำนมำ  ส ำหรับอีก 2 โครงกำรซึ่งลงทุนโดย UAC TPT ท่ีอ ำเภอภูผำม่ำน 
จงัหวดัขอนแก่นนัน้ อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง โดยมีก ำลงักำรผลิตโครงกำรละ 1.5 เมกะวตัต์ (MWp) ซึ่งคำดว่ำจะแล้ว
เสร็จภำยในไตรมำส 2 ปี 2559  รวมก ำลงักำรผลิตทัง้สิน้ 4.5 เมกะวตัต์ (MWp)   

ที่ตัง้โครงการ  
 
 
  
 
 

 

 

 
 

สถำนท่ีตัง้โครงกำร: อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 
สถำนท่ีตัง้โครงกำร: อ.ภผูำมำ่น จ.ขอนแกน่ จ ำนวน 2 โครงกำร 
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นโยบายก าหนดราคา 
กำรก ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็นผู้ก ำหนด โดยจะเป็นอตัรำคงท่ี  (Feed in 

Tariff: FIT) ตลอดระยะเวลำของสญัญำ 20 ปี  
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันส าหรับการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 
เน่ืองจำกรำยได้หลักของกลุ่มบริษัทมำจำกกำรประกอบธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งสินค้ำส่วนใหญ่เป็นกำรจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมโรงกลั่นน ำ้มัน 
อุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ และอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้น  ประกอบกับบริษัทฯ มีกำรด ำเนิน
ธุรกิจและลงทุนในธุรกิจด้ำนพลงังำน เช่น กำรผลิตก๊ำซชีวภำพควำมดนัสูง (Compressed Bio-methane Gas) 
กำรผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) กำรผลิตไบโอดีเซล กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์ท่ีตดิตัง้บนหลงัคำ ดงันัน้ กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมสมัพนัธ์โดยตรงกบักำรเติบโตของ
ภำคอตุสำหกรรมและสถำนกำรณ์พลงังำนโดยรวมของประเทศ ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้
 
สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 
 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปี 2558 

ข้อมูลจำกรำยงำนสรุปภำวะเศรษฐกิจอตุสำหกรรม ซึ่งจดัท ำโดยส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวง
อตุสำหกรรม ณ เดือนธนัวำคม 2558 ระบวุ่ำ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมำสท่ี 3 ของปี 2558 
ขยำยตวัร้อยละ 2.9 ขยำยตวัจำกไตรมำสท่ี 2 ของปี 2558 ท่ีขยำยตวัร้อยละ 2.8 และขยำยตวัเพิ่มขึน้ จำกไตรมำส
ท่ี 3ของปี 2557 ท่ีขยำยตวัร้อยละ 1.0 โดยปัจจยัท่ีท ำให้ขยำยตวัจำกไตรมำสท่ี 2 ของปี 2558 คือ ในด้ำนกำรใช้
จ่ำย กำรส่งออกบริกำรและกำรลงทุนภำครัฐขยำยตวัสูง กำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนและภำครัฐขยำยตวัต่อเน่ือง 
ในขณะท่ีกำรส่งออกสินค้ำยงัได้รับผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลกชะลอตวัและกำรลงทุนภำคเอกชนลดลง ในด้ำน
กำรผลิต สำขำโรงแรมและภัตตำคำร และสำขำก่อสร้ำงขยำยตวัในเกณฑ์ดี สำขำบริกำรอ่ืนๆ ขยำยตวัต่อเน่ือง 
สำขำอตุสำหกรรมกลบัมำขยำยตวัและสนบัสนนุกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจได้มำกขึน้ ในขณะท่ีสำขำเกษตรกรรม
ได้รับผลกระทบจำกภยัแล้งและเป็นข้อจ ำกดัตอ่กำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ 

ในสว่นของ GDP สำขำอตุสำหกรรมในไตรมำสท่ี 3 ของปี 2558 ขยำยตวัร้อยละ 0.8 ขยำยตวัจำกไตรมำส
ท่ี 2 ของปี 2558 ท่ีหดตวัร้อยละ 0.6 แตข่ยำยตวัจำกไตรมำสท่ี 3  ของปี 2557 ท่ีขยำยตวัร้อยละ 0.4 โดยเป็นผลมำ
จำกกำรขยำยตวัของอตุสำหกรรมกำรผลิตเพ่ือกำรบริโภคในประเทศ และกำรปรับตวัเข้ำสู่ภำวะปกติของกำรผลิต
รถยนต์ ในขณะท่ีกำรผลิตเพ่ือส่งออกปรับตวัลดลงตำมกำรลดลงของปริมำณกำรส่งออก กลุ่มอุตสำหกรรมท่ี
ขยำยตวั ได้แก่ปิโตรเลียม ยำนยนต์ ผลิตภัณฑ์เคมี และยำสูบ กลุ่มอุตสำหกรรมท่ีลดลง ได้แก่ สิ่งทอ เคร่ืองแต่ง
กำย เคร่ืองหนัง ยำงและพลำสติก ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ หลอดอิเล็กทรอนิกส์ อำหำรและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
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 แนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปี 2559 
ทัง้นี ้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ  คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะ

ขยำยตวัร้อยละ 2.9 ซึ่งขยำยตวัจำกปี 2557 ท่ีหดตวัร้อยละ 0.4 และ เศรษฐกิจไทยในปี  2559 คำดว่ำจะขยำยตวั
ร้อยละ 3.0-4.0  

โดยมีปัจจยัสนบัสนนุกำรขยำยตวัคือ 1) กำรเร่งขึน้ ของกำรใช้จ่ำยและกำรลงทนุภำครัฐ และแนวโน้มควำม
คืบหน้ำของโครงกำรลงทนุด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน  2) แรงขบัเคล่ือนจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ (ระยะท่ี 3) 
ในชว่งคร่ึงหลงัของปี 2558 จำกภำครัฐบำล 3) กำรฟืน้ตวัอยำ่งช้ำๆ ของเศรษฐกิจโลกและรำคำสินค้ำส่งออก ซึ่งจะ
เป็นปัจจยัสนบัสนุนให้มลูค่ำกำรส่งออกในปี 2559 เร่ิมกลบัมำขยำยตวัอย่ำงช้ำๆ และสนบัสนนุกำรขยำยตวัทำง
เศรษฐกิจได้มำกขึน้ 4) กำรอ่อนค่ำของเงินบำทซึ่งจะช่วยสนบัสนุนรำยรับและสภำพคล่องในรูปเงินบำทของ
ผู้ประกอบกำรอย่ำงตอ่เน่ือง 5) กำรปรับตวัดีขึน้อย่ำงช้ำๆ ของรำคำสินค้ำเกษตร 6) รำคำน ำ้มนัท่ียงัมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้อยำ่งช้ำๆ และทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่ำ ซึง่ชว่ยสนบัสนนุก ำลงัซือ้ ท่ีแท้จริงของประชำชนและเอือ้อ ำนวยตอ่กำร
ด ำเนินนโยบำยกำรเงินเพ่ือสนบัสนนุกำรฟืน้ตวัทำงเศรษฐกิจอย่ำงตอ่เน่ือง  7) กำรขยำยตวัของภำคกำรท่องเท่ียว 
ในปี 2559 คำดว่ำจะมีจ ำนวนนกัท่องเท่ียวเดินทำงเข้ำมำท่องเท่ียวในประเทศไทยทัง้ สิน้ ประมำณ 32.5 ล้ำนคน 
สร้ำงรำยรับจำกกำรท่องเท่ียวรวมประมำณ 1.65 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกปี 2558 ร้อยละ 7.5 และร้อยละ 9.3 
ตำมล ำดบั ทัง้นีก็้มีปัจจยัเส่ียงคือ 1) กำรชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและประเทศท่ีมีปัจจยัพืน้ ฐำนทำงเศรษฐกิจ
อ่อนแอ โดยประเทศจีนยงัมีควำมเส่ียงท่ีจะชะลอตวัลงเร็วกว่ำกำรคำดกำรณ์ ในขณะท่ีประเทศท่ีมีปัจจยัพืน้ ฐำน
ทำงเศรษฐกิจออ่นแอโดยเฉพำะประเทศท่ีมีหนีสินตำ่งประเทศสงู อีกทัง้ พึ่งพิงกำรส่งออกสินค้ำขัน้ปฐมและคำ่เงิน
ออ่นคำ่อยำ่งรวดเร็วยงัมีควำมเส่ียงตอ่วิกฤตกิำรณ์ทำงเศรษฐกิจอยำ่งตอ่เน่ือง เง่ือนไขดงักล่ำวอำจท ำให้กำรฟืน้ตวั
ของเศรษฐกิจโลกและรำคำสินค้ำในตลำดโลกฟืน้ตวัล่ำช้ำกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว้ 2) กำรอ่อนคำ่ของสกลุเงินส ำคญัๆ 
ในประเทศคูค้่ำและคูแ่ข่ง โดยเฉพำะเงินหยวน ซึ่งมีแนวโน้มอ่อนคำ่ลงตำมนโยบำยกำรเปิดเสรีทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงิน กำรลดลงของทนุส ำรองเงินตรำระหว่ำงประเทศ และควำมจ ำเป็นในกำรดแูลสภำพคล่องในประเทศซึ่งจะ
ท ำให้กำรแทรกแซงเพ่ือพยุงค่ำเงินมีข้อจ ำกดัมำกขึน้ 3) ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้ง ยงัมีแนวโน้มท่ีจะมี
ควำมรุนแรงอย่ำงตอ่เน่ืองตำมสถำนกำรณ์ปริมำณน ำ้ ท่ีใช้ได้ในเข่ือนขนำดใหญ่ 4 เข่ือนหลกั (เข่ือนภูมิพล เข่ือน
สิริกิติ ์เข่ือนแควน้อยบ ำรุงแดน และเข่ือนป่ำสกัชลสิทธ์ิ) 

ส ำหรับภำพรวมอตุสำหกรรมไทยปี 2559 คำดว่ำ ดชันีผลผลิตอตุสำหกรรมจะขยำยตวัจำกช่วงเดียวกนัของปี 
2558 เน่ืองจำกกำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีคำดวำ่จะเร่ิมสง่สญัญำณท่ีดีขึน้ อย่ำงช้ำๆ ส่งผลตอ่กำรส่งออกท่ีคำด
วำ่จะดีขึน้ กำรเร่งขึน้ ของกำรใช้จ่ำยและกำรลงทนุภำครัฐจะสนบัสนนุกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจได้มำกขึน้  
 
สถานการณ์พลังงาน 
 ความต้องการใช้พลังงาน 

ข้อมูลจำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน ระบุว่ำ กำรใช้พลังงำนขัน้
สดุท้ำยของประเทศไทยในปี 2558 มีปริมำณ 77,881 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ เพิ่มขึน้จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ร้อยละ 2.7 คิดเป็นมูลคำ่กำรใช้พลงังำน รวมกว่ำ 998 ,428 ล้ำนบำท โดยมีกำรใช้พลงังำนเชิงพำณิชย์ใน สดัส่วน 
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ร้อยละ 81.8 ของกำรใช้พลงังำนขัน้สุดท้ำยทัง้หมด พลงังำนหมนุเวียนและพลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม ร้อยละ 8.5 
และ 9.7 ตำมล ำดบั โดยพบวำ่ กำรใช้พลงังำนเชิงพำณิชย์ มีปริมำณ 63,763 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้จำก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.4 ประกอบด้วย น ำ้มันส ำเร็จรูป มีกำรใช้ 38 ,192 พันตันเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.5 ไฟฟ้ำมีกำรใช้ 15,515 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.0 และก๊ำซธรรมชำติ มีกำรใช้ 
6,005 พันตันเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.1 ส่วน ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ มีกำรใช้ 4 ,051 พันตันเทียบเท่ำ
น ำ้มันดิบ ลดลง ร้อยละ 22.5 ส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน (ฟืน แกลบ กำกอ้อย วสัดเุหลือใช้ทำงกำรเกษตร ขยะ 
และ ก๊ำซชีวภำพ) มีกำรใช้ 6,579 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.9 และพลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม (ฟืน 
ถ่ำน แกลบ วสัดเุหลือใช้ทำงกำรเกษตร) มีกำรใช้ 7,539 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ ลดลง ร้อยละ 1.9 

 
ตารางท่ี 26 ปริมาณการใช้พลังงานขัน้สุดท้ายจ าแนกตามชนิดพลังงาน ม.ค.-ธ.ค. 2558P 

ชนิดพลังงาน 
ปริมาณ (พันตันเทยีบเท่าน า้มันดบิ) อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 

ม.ค. – ธ.ค. 
2556 

ม.ค. – ธ.ค. 
2557 

ม.ค. – ธ.ค. 
2558P 

ม.ค. – ธ.ค. 
2557 

ม.ค. – ธ.ค. 
2558P 

การใช้พลังงานขัน้สุดท้าย (รวม) 75,214 75,804 77,881 0.8 2.7 
 พลังงานเชงิพาณิชย์ 61,224 61,661 63,763 0.7 3.4 

- น ำ้มนัส ำเร็จรูป 35,948 36,555 38,192 1.7 4.5 
- ไฟฟ้ำ* 14,153 14,371 15,515 1.5 8.0 
- ถ่ำนหิน / ลิกไนต์ 5,784 5,229 4,051 (9.6) (22.5) 
- ก๊ำซธรรมชำติ 5,339 5,506 6,005 3.1 9.1 

 พลังงานหมุนเวียน** 5,914 6,457 6,579 9.2 1.9 
 พลังงานหมุนเวียนดัง้เดมิ*** 8,076 7,686 7,539 (4.8) (1.9) 

หมำยเหต ุ: P ตวัเลขเบือ้งต้น 
                 * รวมกำรผลติไฟฟ้ำนอกระบบ 
                 ** ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กำกอ้อย วสัดเุหลอืใช้ทำงกำรเกษตร ขยะและก๊ำซชีวภำพ 
                 *** ประกอบด้วย ฟืน ถ่ำน แกลบ วสัดเุหลอืใช้ทำงกำรเกษตรที่ใช้ในบ้ำนอยูอ่ำศยั และอตุสำหกรรมครัวเรือน  
ที่มำ : กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน 
  
 การผลิตพลังงาน 

ในปี 2558 มีผลิตพลงังำนปริมำณ 76,462 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 
2.9 โดยมีกำรผลิตพลงังำนเชิงพำณิชย์ ในสดัส่วน ร้อยละ 66.3 ของกำรผลิตพลงังำนทัง้หมด พลงังำนหมุนเวียน
และพลงังำนอ่ืนๆ พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดมิ ร้อยละ 16.5 และ 17.2ตำมล ำดบั โดยกำรผลิตพลงังำน เชิงพำณิชย์ มี
ปริมำณ 50,723พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ ลดลง ร้อยละ 4.9 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ประกอบด้วย น ำ้มนัดิบ มี
กำรผลิต 7,605 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.1 และคอนเดนเสท มีกำรผลิต 4,383 พนัตนัเทียบเท่ำ
น ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.4 ส่วนลิกไนต์ มีกำรผลิต 3 ,836 พันตนัเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ ลดลง ร้อยละ 17.0 ก๊ำซ
ธรรมชำติ มีกำรผลิต 34,569 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลง ร้อยละ 6.7 และไฟฟ้ำพลงัน ำ้และอ่ืนๆ มีกำรผลิต 
330 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลง ร้อยละ 27.3 ส ำหรับพลงังำนหมุนเวียน และพลงังำนอ่ืนๆ (ฟืน แกลบ กำก
อ้อย วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร ขยะ ก๊ำซชีวภำพ เชือ้เพลิงชีวภำพ แบล็คลิเคอ และก๊ำซเหลือใช้จำก
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ขบวนกำรผลิต) มีกำรผลิต 12,586 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.5 และพลงังำนหมุนเวียนดัง้เดิม 
(ฟืน แกลบ วสัดเุหลือใช้ทำงกำรเกษตร) มีกำรผลิต 13,153 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.3 

 
  ตารางท่ี 27 ปริมาณการผลิตพลังงานจ าแนกตามชนิดพลังงาน ม.ค.-ธ.ค. 2558P 

การผลิตพลังงาน 
ปริมาณ (พันตันเทยีบเท่าน า้มันดบิ) อัตราการเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) 

ม.ค. – ธ.ค. 
2556 

ม.ค. – ธ.ค. 
2557 

ม.ค. – ธ.ค. 
2558P 

ม.ค. – ธ.ค. 
2557 

ม.ค. – ธ.ค. 
2558P 

การผลิตพลังงาน (รวม) 69,754 78,741 76,462 12.9 (2.9) 
 พลังงานเชงิพาณิชย์ 53,395 53,341 50,723 (0.1) (4.9) 

- น ำ้มนัดิบ 7,363 6,906 7,605 (6.2) 10.1 
- ลิกไนต์ 4,635 4,622 3,836 (0.3) (17.0) 
- ก๊ำซธรรมชำติ 36,398 37,035 34,569 1.8 (6.7) 
- คอนเดนเสท 4,509 4,324 4,383 (4.1) 1.4 
- ไฟฟ้ำพลงัน ำ้ และอื่นๆ* 490 454 330 (7.3) (27.3) 

 พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
อ่ืนๆ** 

7,907 12,281 12,586 55.3 2.5 

 พลังงานหมุนเวียนดัง้เดมิ 8,452 13,119 13,153 55.2 0.3 
หมำยเหต ุ: * ประกอบด้วย พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ พลงังำนแสงอำทิตย์ และพลงังำนลม 
                   ** พลงังำนหมุนเวียนและพลงังำนอื่นๆ ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กำกอ้อย วสัดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร ขยะ ก๊ำซ

ชีวภำพ เชือ้เพลงิชีวภำพ แบลอ็คลเิคอ และก๊ำซเหลอืใช้จำกขบวนกำรผลติ 
ที่มำ : กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน 
 

ทัง้นี ้ประเทศไทยมีกำรพึง่พำกำรน ำเข้ำพลงังำน มีปริมำณ 71,925 พนัตนั เทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้จำก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.0 โดยมีกำรน ำเข้ำพลงังำน เชิงพำณิชย์ในสดัส่วน ร้อยละ 99.9 ของกำรน ำเข้ำ
พลงังำนทัง้หมด และ พลงังำนหมนุเวียนดัง้เดิม ร้อยละ 0.1 โดยกำรน ำเข้ำพลงังำน เชิงพำณิชย์มีปริมำณ 71 ,838
พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 จำกช่วงเดียวกัน ของปีก่อนประกอบด้วย น ำ้มันดิบ มีกำรน ำเข้ำ 
43,645 พันตนัเทียบเท่ำน ำ้มันดิบเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.6 ถ่ำนหินมีกำรน ำเข้ำ 13,847 พันตันเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0 ก๊ำซธรรมชำติ มีกำรน ำเข้ำ 10,092 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.1 และไฟฟ้ำ มี
กำรน ำเข้ำ 1,226 พันตันเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.3 ส่วนคอนเดนเสท มีกำรน ำเข้ำ 728 พันตัน
เทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ ลดลงร้อยละ 40.1 และน ำ้มนัส ำเร็จรูปมีกำรน ำเข้ำ 2,300 พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ลดลง ร้อย
ละ 46.9 ส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน (ฟืน) ไม่มีกำรน ำเข้ำ และพลงังำนหมุนเวียนดัง้เดิม (ถ่ำน) มีกำรน ำเข้ำ 87 
พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ ลดลง ร้อยละ 16.3 
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ตารางท่ี 28 การน าเข้าพลังงานจ าแนกตามชนิดพลังงาน ม.ค.-ธ.ค. 2558P 

การผลิตพลังงาน 
ปริมาณ (พันตันเทยีบเท่าน า้มันดบิ) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ม.ค. – ธ.ค. 
2556 

ม.ค. – ธ.ค. 
2557 

ม.ค. – ธ.ค. 
2558P 

ม.ค. – ธ.ค. 
2557 

ม.ค. – ธ.ค. 
2558P 

การผลิตพลังงาน (รวม) 71,649 69,850 71,925 (2.5) 1,649 
 พลังงานเชงิพาณิชย์ 71,566 69,746 71,838 (2.5) 3.0 

- น ำ้มนัดิบ 43,321 40,171 43,645 (7.3) 8.6 
- คอนเดนเสท 1,206 1,216 728 0.8 (40.1) 
- ถ่ำนหิน 10,852 13,188 13,847 21.5 5.0 
- น ำ้มนัส ำเร็จรูป 4,575 4,334 2,300 (5.3) (46.9) 
- ก๊ำซธรรมชำติ 10,466 9,792 10,092 (6.4) 3.1 
- ไฟฟ้ำ 1,146 1,045 1,226 (8.8) 17.3 

 พลังงานหมุนเวียน* 0 0 0 - - 
 พลังงานหมุนเวียนดัง้เดมิ 83 104 87 25.3 (16.3) 

หมำยเหต ุ: * ประกอบด้วย ฟืน 
ที่มำ : กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน 
 
สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทน  

 
ในปี 2558 ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนทดแทน 10 ,077 พันตันเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ เพิ่มขึน้จำกช่วง

เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 11.7 โดยมีกำรใช้ในรูปของ ไฟฟ้ำ ควำมร้อน และเชือ้เพลิงชีวภำพ (ประกอบด้วย เอ
ทำนอล และ ไบโอดีเซล) ในสดัส่วนร้อยละ 12.94 ของกำรใช้พลงังำนขัน้สุดท้ำยทัง้หมด กำรใช้ไฟฟ้ำ และควำม
ร้อนท่ีผลิต ได้จำกพลังงำนทดแทน (ประกอบด้วย พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังงำนน ำ้ ชีวมวล ก๊ำซ



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2558                        หน้ำ 43 
 

 

ชีวภำพ และขยะ) มีปริมำณ 1,556 พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ และ 6,579พนัตนัเทียบเท่ำน ำ้มนัดิบ ตำมล ำดบั ส่วน
เชือ้เพลิงชีวภำพ มีปริมำณกำรใช้ ประกอบด้วย เอทำนอล 957 พันตนัเทียบเท่ำน ำ้มันดิบ และไบโอดีเซล 985 
พนัตนัเทียบเทำ่น ำ้มนัดบิ 

ตารางท่ี 29 การใช้พลังงานทดแทนจ าแนกตามประเภท ม.ค.-ธ.ค. 2558P 

การใช้พลังงานทดแทน 
ปริมาณ (พันตันเทยีบเท่าน า้มันดบิ) 

อัตราการเปล่ียนแปลง (ร้อย
ละ) 

ม.ค. – ธ.ค. 
2556 

ม.ค. – ธ.ค. 
2557 

ม.ค. – ธ.ค. 
2558P 

ม.ค. – ธ.ค. 
2558P 

1. ไฟฟ้ำ  1,324 1,467 1,556 6.1 
2. ควำมร้อน  5,290 5,775 6,579 13.9 
3. เชือ้เพลิงชีวภำพ     

- เอทำนอล 707 874 957 9.5 
- ไบโอดีเซล 905 909 985 8.4 

รวม 8,226 9,025 10,077 11.7 
           ท่ีมำ : กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน 
 
แนวโน้มสถานการณ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงำนคำดว่ำในปี 2559 กำรใช้น ำ้มนัส ำเร็จรูปจะมีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้จำกปี 2558 ในอัตรำ 
3.0% ซึง่เป็นกำรประมำณกำรตวัเลขท่ีสอดรับกบั GDP ของประเทศในปี 2559 ท่ีคำดว่ำจะขยำยตวัประมำณ 3.0 - 
4.0% โดยแบง่เป็นกำรปรับตวัเพิ่มขึน้ในชนิดต่ำงๆดงันี ้น ำ้มนัเบนซินเพิ่มขึน้ 9.7% น ำ้มนัดีเซลเพิ่มขึน้ 1.8% ส่วน
ก๊ำซ LPG จะปรับตวัลดลงตอ่เน่ืองจำกปี 2558 เฉล่ียลดลงประมำณ 2.5% ขณะท่ีรำคำน ำ้มนัดิบในตลำดโลกจะยงั
อยูใ่นชว่งกำรปรับตวัลดลง โดยคำดวำ่รำคำน ำ้มนัดบิดไูบคำ่เฉล่ียจะอยูท่ี่ 35-45 ดอลลำร์/บำเรลล์  

ส ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนไฟฟ้ำ แนวโน้มกำรใช้ไฟฟ้ำปี 2559 คำดว่ำเพิ่มขึน้ 3.5% ตำมภำวะเศรษฐกิจท่ีจะ
ปรับตวัดีขึน้ และสอดคล้องกบัแผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำของประเทศ (PDP 2015) ท่ีคำดว่ำจะมีควำมต้องกำรใช้
ไฟฟ้ำเพิ่มขึน้ในอตัรำดงักล่ำว ทัง้นี ้ประมำณกำรว่ำ ควำมต้องกำรใช้ก ำลงัไฟฟ้ำสงูสดุ (Peak) ปี 2559จะอยู่ท่ีไม่
เกิน 29,000 เมกะวตัต์ และมีระดบักำรเฝ้ำระวงัอยูท่ี่ 28,500 เมกะวตัต์ 

 
2.2.5  การผลิตและจ าหน่ายลาเทก็ซ์อิมัลชันและลาเทก็ซ์โพลิเมอร์ 

บริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (UAPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 21 
มกรำคม 2558 ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.97 โดยรับโอนกิจกำรทัง้หมดจำกบริษัท แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เค
มิคอล จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั คือ 
ลำเท็กซ์อิมลัชนัและลำเท็กซ์โพลิเมอร์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ เชน่ 

 อตุสำหกรรมสีและกำรเคลือบ 

 อตุสำหกรรมหมกึพิมพ์และกำรพิมพ์ 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2558                        หน้ำ 44 
 

 

 อตุสำหกรรมกำรผลิตวสัดจุำกใยสงัเครำะห์เพ่ือน ำมำเป็นวตัถดุบิในกำรผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ 

 อตุสำหกรรมกำกำว เทปกำว 

 อตุสำหกรรมกระดำษและบรรจภุณัฑ์ 

ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์เกือบทัง้หมดจ ำหนำ่ยให้กบัลกูค้ำในประเทศ โดยมีก ำลงักำรผลิตสงูสดุ 27,750 ตนัตอ่ปี 
ขณะท่ีก ำลังกำรผลิตจริงประมำณร้อยละ 40  ซึ่งยังคงมีศกัยภำพในกำรขยำยฐำนลูกค้ำเพ่ือส ร้ำงรำยได้ให้กับ
บริษัทได้ในอนำคต  ประกอบกบั UAPC ได้รับสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทนุในกิจกำร ผลิต POLYMER 
SOLUTION และ POLYMER EMULSION จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุ (BOI) มีสิทธิประโยชน์
ท่ีส ำคญั ได้แก่ ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลำ 8 ปี นบัแตว่นัเร่ิมมีรำยได้ และกรณีท่ีขำดทนุสำมำรถน ำ
ผลขำดทนุประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลงัระยะเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล
เป็นเวลำ 5 ปี  จึงเป็นโอกำสท่ีดีท่ีจะขยำยก ำลงักำรผลิตเพ่ือรองรับกำรขยำยฐำนลูกค้ำทัง้ในประเทศแล ะนอก
ประเทศ โดยเฉพำะกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีกำรพฒันำอย่ำงรวดเร็วและมีควำมต้องกำรด้ำน
สำธำรณปูโภคสงู 

ที่ตัง้บริษัทและโรงงาน 
  UAPC มีส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขท่ี 1 อำคำร ทีพีแอนด์ที ชัน้ 21 ซอยวิภำวดีรังสิต 19  ถนนวิภำวดีรังสิต  
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  มีโรงงำนผลิต 1 แห่ง และคลงัสินค้ำ 1 แห่ง ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ UAPC เอง 
ได้แก่  

 โรงงำนผลิต: ตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 50 หมู่ 3 ถนนสำยสีคิว้-ชยัภูมิ (ทำงหลวงหมำยเลข 201) ต ำบลสีคิว้ อ ำเภอสีคิว้ 
จงัหวดันครรำชสีมำ เนือ้ท่ีรวม 14-3-80 ไร่  

 คลงัสินค้ำ:   ตัง้อยู่เลขท่ี 998 หมู่ 2 ภำยในนิคมอตุสำหกรรมบำงปู ติดซอย 1 C แยกจำกซอยเทศบำลบำงป ู
77 (นิคมอุตสำหกรรมบำงปู) ภำยในนิคมอุตสำหกรรมบำงปู ถนนสุขุมวิทสำยเก่ำ (ทำงหลวง
หมำยเลข 3) ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมืองสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ท่ีรวม 9-2-0 ไร่ 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 UAPC ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักประเภทกำวลำเท็กซ์ 
(อิมลัชัน่และโพลิเมอร์) ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ได้แก่ อตุสำหกรรมสีและกำรเคลือบ (painting and coating) 
อตุสำหกรรมหมึกพิมพ์และกำรพิมพ์ อตุสำหกรรมกำรผลิตวสัดจุำกใยสงัเครำะห์เพ่ือน ำมำเป็นวตัถดุิบในกำรผลิต
สิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ กำว (adhesives) เทปกำว กระดำษและบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น และโรงงำนยงัได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน ISO 9001:2008 อีกด้วย 
 
 
 
 
 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
 ผลิตภณัฑ์ของ UAPC ส่วนใหญ่ ประมำณร้อยละ 99 จ ำหน่ำยในประเทศ ให้แก่ผู้ผลิตในอตุสำหกรรมตำ่งๆ 
ซึง่สว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมสีและกำรเคลือบ (painting and coating) ลกูค้ำรำยใหญ่ 3 รำยแรก ได้แก่  

 บริษัท มหพนัธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ ำกดั (มหำชน) ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกระเบือ้งมุงหลงัคำไฟเบอร์ซีเมนต์ และ
ผลิตภณัฑ์ไม้ฝำสงัเครำะห์เฌอร่ำ 

 บริษัทอั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด ผู้ ผลิตและจ ำหน่ำยสีทำอำคำร ภำยใต้แบรนด์ดูลักซ์ 
(Dulux) และ 

 บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชัน่แนล เพ็นท์ จ ำกดั ผู้ผลิตและจดัจ ำหนำ่ยสี JBP 

อยำ่งไรก็ดี ด้วยควำมเช่ียวชำญและศกัยภำพของ UAPC  จึงได้วำงแผนท่ีจะขยำยธุรกิจและฐำนลกูค้ำไป
ยงักลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีกำรพฒันำอย่ำงรวดเร็วและมีควำมต้องกำรด้ำนสำธำรณูปโภคสูง 
โดยจะขยำยก ำลงักำรผลิตจำกสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีมีอยู่ เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจดงักล่ำว 
ซึง่คำดวำ่จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปี 2560 
 
2.3 การด าเนินธุรกิจของบริษัทร่วม 

2.3.1  บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด (BBF) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บำงจำกไบโอฟเูอล เป็นผู้ผลิต จ ำหนำ่ย และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงเหลวท่ี

ได้จำกกำรน ำน ำ้มนัปำล์มดิบ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีได้จำกน ำ้มนัปำล์ม เช่น ไขน ำ้มนัปำล์ม (Palm Stearine) มำผ่ำน
กระบวนกำรทำงเคมีท่ีเรียกว่ำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชนั (Transesterification Process) โดยให้น ำ้มนัปำล์มดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกน ำ้มันปำล์มท ำปฏิกิริยำกับแอลกอฮอล์ ได้แก่ เมธำนอล และมีด่ำงเป็นตวัเร่งปฏิกิริยำ เพ่ือ
เปล่ียนให้โมเลกุลของน ำ้มันปำล์มมีขนำดเล็กลง จนเกิดเป็นสำรเอสเตอร์ท่ีคุณสมบตัิใกล้เคียงกับน ำ้มันดีเซล 
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สำมำรถน ำมำใช้ทดแทนน ำ้มันดีเซลได้โดยตรง เรียกว่ำ “ไบโอดีเซล” หรือ “B100” นอกจำกนี ้ในกระบวนกำร
ผลิตไบโอดีเซลยงัได้ผลิตภณัฑ์พลอยได้ (by product) กลีเซอรีนดิบ Technical Grade ซึ่งมีควำมต้องกำรในตลำด
เพิ่มขึน้มำกในปัจจบุนั เพ่ือน ำไปผลิตเป็นสินค้ำในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ของเคมีภณัฑ์อ่ืนตอ่ไป  นอกเหนือจำกกำรใช้
ในอตุสำหกรรมอำหำร ยำ และเคร่ืองส ำอำง เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอล มีคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกล DIN EN 14214 และ ASTM 
D6751 และตำมข้อก ำหนดคณุภำพไบโอดีเซลของกรมธุรกิจพลงังำน โดยผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลท่ีผลิตได้จะน ำไป
จ ำหน่ำยให้แก่บริษัทผู้ผลิตน ำ้มนัรำยใหญ่ของประเทศ เพ่ือน ำไปเป็นส่วนผสมในน ำ้มนัดีเซลท่ีได้จำกกระบวนกำร
ปิโตรเลียมในสดัส่วนตำ่งๆ ซึ่งตำมข้อก ำหนดคณุภำพของภำครัฐ  ซึ่งกำรใช้ไบโอดีเซลผสมในน ำ้มนัดีเซลดงักล่ำว 
ยงัคงมีคณุภำพเชน่เดียวกบัน ำ้มนัดีเซลทัว่ไป ซึง่ผู้ผลิตรถยนต์ยอมรับวำ่สำมำรถใช้เป็นเชือ้เพลิงในเคร่ืองยนต์ดีเซล
ได้โดยไมต้่องดดัแปลงเคร่ืองยนต์ และไมเ่กิดผลกระทบตอ่ระบบตำ่งๆ ของเคร่ืองยนต์ดีเซลทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยำว  รวมทัง้ไมเ่กิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม สำมำรถย่อยสลำยได้โดยกระบวนกำรทำงชีวภำพ และเกิดมลพิษทำง
อำกำศน้อยกวำ่น ำ้มนัดีเซล  

ประโยชน์ของกำรใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลตอ่เคร่ืองยนต์ สรุปได้ดงันี ้
- กำรผสมไบโอดีเซลในระดบัร้อยละ 1-2 สำมำรถช่วยเพิ่มดชันีกำรหล่อล่ืนให้กับน ำ้มนัดีเซล ซึ่งกำรเติมไบ
โอดีเซลในอตัรำร้อยละ 0.5 สำมำรถเพิ่มดชันีกำรหลอ่ล่ืนได้ถึง 2 เทำ่ 

- ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ดีขึน้ เน่ืองจำกไบโอดีเซลมีออกซิเจนผสมอยู่ประมำณร้อยละ 10 ท ำให้กำรผสม
ระหว่ำงอำกำศกับน ำ้มนัมีกำรกระจำยตวัอย่ำงสม ่ำเสมอ เป็นกำรเพิ่มอัตรำส่วนปริมำตรของอำกำศต่อ
น ำ้มนัได้เป็นอยำ่งดี จงึท ำให้กำรเผำไหม้ดีขึน้ 

- ถึงแม้คำ่ควำมร้อนของไบโอดีเซลจะต ่ำกว่ำน ำ้มนัดีเซลประมำณร้อยละ 10 แตข้่อด้อยนีไ้ม่มีผลกระทบตอ่
กำรใช้งำน เพรำะกำรใช้ไบโอดีเซลท ำให้กำรเผำไหม้ดีขึน้ จงึท ำให้ก ำลงัเคร่ืองยนต์ไมล่ดลง 

ไบโอดีเซลเป็นเชือ้เพลิงชีวภำพ ใช้เป็นพลังงำนทดแทนเพ่ือลดปริมำณกำรน ำเข้ำน ำ้มันเชือ้เพลิงจำก
ปิโตรเลียม ซึ่งรัฐบำลได้ก ำหนดให้ยทุธศำสตร์กำรพฒันำและส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซลจำกปำล์มเป็นยทุธศำสตร์
ชำต ิโดยมีเป้ำหมำยพฒันำและใช้ไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัปำล์ม 8.5 ล้ำนลิตรตอ่วนั ทดแทนกำรใช้น ำ้มนัดีเซลร้อยละ 
10 ในปี 2555 เพ่ือช่วยลดกำรพึ่งพำกำรน ำเข้ำพลังงำน และสนับสนุนกำรใช้น ำ้มันจำกพืช ซึ่งเป็นผลผลิตทำง
กำรเกษตรภำยในประเทศมำใช้เป็นเชือ้เพลิง แก้ปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต ่ำ สร้ำงงำนและรำยได้ให้แก่
เกษตรกรจำกกำรขยำยกำรเพำะปลกูปำล์ม รวมทัง้กำรใช้ไบโอดีเซลทดแทนน ำ้มนัดีเซลยงัช่วยเร่ืองสิ่งแวดล้อม ลด
ไอเสียจำกก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ท่ีก่อให้เกิดภำวะเรือนกระจกซึง่เป็นสำเหตทุ ำให้โลกร้อน  

รัฐบำลได้มีกำรส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซลเป็นพลังงำนทดแทนอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้นี ้คำดว่ำแนวโน้มควำม
ต้องกำรไบโอดีเซลจะเพิ่มสงูขึน้ในอนำคต  ซึ่งสอดคล้องกบัทิศทำงกำรใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลท่ีเพิ่มสงูขึน้ และเป็นไป
ตำมนโยบำยของภำครัฐท่ีสง่เสริมกำรใช้ไบโอดีเซลและพลงังำนทดแทนอย่ำงตอ่เน่ือง ในปี 2557  ได้ลงทนุก่อสร้ำง
โรงงำนท่ี 2 ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีเดียวกบัโรงงำนแรก โดยเพิ่มก ำลงักำรผลิตอีก 450,000 ลิตรตอ่วนัผลิต เพ่ือรองรับควำม
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ต้องกำรดงักลำ่ว  โดยคำดวำ่โรงงำนท่ี 2 จะแล้วเสร็จและเร่ิมรับรู้รำยได้ภำยในปี 2559 และจะท ำให้ก ำลงักำรผลิต
รวมเป็น 810,000 ลิตรตอ่วนั 
ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล 

ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด โดยมีกลุ่มโรงกลัน่น ำ้มนัเป็นกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยหลกั เพ่ือน ำไบ
โอดีเซลไปผสมกบัน ำ้มนัดีเซลให้ได้น ำ้มนัไบโอดีเซลเกรดตำ่งๆ ปัจจบุนัลกูค้ำรำยใหญ่สดุ คือ BCP ซึ่งเป็นบริษัทแม่
ของบำงจำกไบโอฟเูอล โดย BCP มีข้อตกลงกบับำงจำกไบโอฟูเอลในกำรรับซือ้ไบโอดีเซลท่ีผลิตได้ในอตัรำส่วนขัน้
ต ่ำตำมท่ีก ำหนดในข้อตกลงดงักลำ่ว ส ำหรับลกูค้ำรำยอ่ืนได้แก่ โรงกลัน่น ำ้มนัขนำดใหญ่อ่ืนๆ 

 กลีเซอรีน 

กลีเซอรีนเป็นผลพลอยได้ท่ีได้จำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล โดยจ ำหน่ำยให้แก่บริษัทผู้ ค้ำรำยใหญ่ทัง้ในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ (Trader) เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยต่อให้กับผู้ ใช้ในอตุสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมอำหำร ยำ 
และเคร่ืองส ำอำง รวมทัง้อตุสำหกรรมต้นน ำ้ของเคมีภณัฑ์อ่ืนๆ  
นโยบายการก าหนดราคา 

  กำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยไบโอดีเซล บำงจำกไบโอฟูเอลใช้สูตรรำคำ ตำมประกำศของคณะ
กรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน เร่ือง รำคำอ้ำงอิงเอทำนอลแปลงสภำพและไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมนัเป็นหลกั ในกำรเจรจำหรือย่ืนประมลูกบัลกูค้ำ  

กำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์กลีเซอรีนดิบ บำงจำกไบโอฟูเอลตัง้รำคำจ ำหน่ำยจำกรำคำอ้ำงอิงของ
รำคำกลีเซอรีนในตลำดเอเชีย และให้ส่วนลดตำมระดบัชัน้คุณภำพของผลิตภัณฑ์ในเกณฑ์ในกำรเจรจำรำคำ
สง่ออกตำ่งประเทศ  
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

 ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล 
ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลมีกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด โดยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยตรงถึงคลังน ำ้มันของ

ลกูค้ำ ทัง้นี ้ท่ีตัง้โรงงำนไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟเูอล ซึง่ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ อยู่
ในพืน้ท่ีท่ีเป็นศนูย์กลำงควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัดีเซลตอนกลำงของประเทศ และใกล้กบัคลงัน ำ้มนัขนำดใหญ่ 3 แห่ง 
คือ คลงัน ำ้มนัของ BCP คลงัน ำ้มนัของบริษัท ขนส่งน ำ้มนัทำงท่อ จ ำกดั (FPT) และคลงัน ำ้มนัล ำลกูกำของบริษัท 
ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด (Thappline) รวมทัง้สะดวกตอ่กำรคมนำคมขนส่งทัง้ทำงบกและทำงน ำ้ (ใกล้กบัทำง
ด่วนพิเศษ ถนนวงแหวน ทำงรถไฟ และแม่น ำ้เจ้ำพระยำ) ท ำให้สำมำรถกระจำยไบโอดีเซลไปสู่ภำคกลำง 
ภำคเหนือ และภำคตะวนัออกเฉียงเหนือได้อยำ่งสะดวกและมีประสิทธิภำพ  

ปัจจบุนักำรขนสง่ไบโอดีเซลให้แก่ลกูค้ำมี 2 แบบ ดงันี ้
1) ขนส่งทางท่อ กำรจ ำหน่ำยไบโอดีเซลให้แก่ BCP โดยหลกัจะใช้กำรจดัส่งน ำ้มนัทำงท่อข้ำมถึงถงัน ำ้มนั

ของลกูค้ำท่ีคลงัน ำ้มนับำงปะอินท่ีอยูข้่ำงเคียง ซึง่กำรขนสง่โดยวิธีนีเ้ป็นช่องทำงท่ีมีต้นทนุ
กำรจดัสง่ถกูท่ีสดุ 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2558                        หน้ำ 48 
 

 

2) ขนส่งทางรถ   ส ำหรับควำมต้องกำรของลกูค้ำท่ีอยู่ในคลงัอ่ืนๆ ท่ีอยู่ห่ำงจำกโรงงำนจะขนส่งโดยทำงรถ
ไปยงัคลงัลกูค้ำ 

 กลีเซอรีน 
ผลิตภณัฑ์กลีเซอรีนซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล มีกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด 

โดยมีกำรเปิดให้มีกำรย่ืนข้อเสนอในกำรจ ำหน่ำยกลีเซอรีนจำกบริษัทผู้ ค้ำรำยใหญ่ทัง้ในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ (Trader) รวมถึงบริษัทด้วย ซึ่งกลุ่ม Trader จะเข้ำมำร่วมย่ืนข้อเสนอซือ้กลีเซอรีนท่ีคลงัของบำงจำกไบโอ
ฟเูอล โดยรำคำขำยกลำงจะอ้ำงอิงตำมรำคำตลำดโลกท่ีประกำศโดย ICIS 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
โรงงำนของบำงจำกไบโอฟูเอลตัง้อยู่ ท่ี  28 หมู่  9 ต ำบลบำงกระสัน้  อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยธุยำ บนพืน้ท่ี 50 ไร่ ประกอบด้วย Processing Plant Area, อำคำรส ำนกังำน, Tank Farm Area  ซึ่ง
มีถังขนำดควำมจุ 2.5 ล้ำนลิตรจ ำนวน 6 ถังเพ่ือเก็บวัตถุดิบน ำ้มันปำล์มดิบและสำรเคมีต่ำงๆ รวมทัง้เก็ บ
ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลและกลีเซอรีนท่ีได้จำกกำรผลิต และส่วนของ Utility Area ได้แก่ หม้อผลิตไอน ำ้ บอ่น ำ้ (raw 
water supply) และบอ่บ ำบดัน ำ้เสีย (waste water treatment plant) เป็นต้น 
ก าลังการผลิตและการใช้ก าลังผลิต 

โรงงำนผลิตไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอลมีก ำลงักำรผลิตไบโอดีเซลเท่ำกับ 360,000 ลิตรต่อวนั โดยใช้
ก ำลงักำรผลิตจะอยู่ในระดบัเฉล่ียร้อยละ 99.90 ของก ำลงักำรผลิตสงูสดุ  ในปี 2557  ได้ลงทนุก่อสร้ำงโรงงำนท่ี 2 
ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีเดียวกบัโรงงำนแรก โดยเพิ่มก ำลงักำรผลิตอีก 450,000 ลิตรตอ่วนัผลิต  โดยคำดว่ำโรงงำนท่ี 2 จะ
แล้วเสร็จและเร่ิมรับรู้รำยได้ภำยในปี 2559 และจะท ำให้ก ำลงักำรผลิตรวมเป็น 810,000 ลิตรตอ่วนั 
การจัดหาวัตถุดบิ 

วตัถดุบิท่ีส ำคญัในกำรผลิตไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอล คือ น ำ้มนัปำล์มดิบ/ผลิตภณัฑ์จำกน ำ้มนัปำล์ม 
และสำรเคมีท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิต โดยมีกำรจดัหำวตัถดุบิ ดงันี ้

1) น ้ำมันปำล์มดบิและไขปำล์มกล่ันบริสุทธ์ิ เป็นวตัถดุิบในประเทศทัง้หมด จดัหำโดยตรงจำก Supplier 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตน ำ้มนัปำล์มท่ีมีโรงงำนตัง้อยู่ในภำคใต้ทัง้หมด โดยผู้ผลิตดงักล่ำวสำมำรถจดัส่งวตัถดุิบให้
ได้ภำยใน 1 สปัดำห์ หลงัจำกตกลงรำคำเป็นท่ีเรียบร้อย 

2) ไขปำล์มดิบ  เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จำกโรงกลัน่น ำ้มนัปำล์ม โดยวตัถดุิบเกือบทัง้หมดสำมำรถจดัหำ
จำกโรงกลัน่น ำ้มนัปำล์มท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบับำงจำกไบโอฟเูอล 

3) สำรเคมี  สำรเคมีหลักท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตประกอบด้วย เมทิลแอลกอฮอล์ (Methanol) และตัวเร่ง
ปฏิกิริยำ (Catalyst) โดยสำรเคมีทัง้หมดต้องจดัหำผ่ำนผู้น ำเข้ำ เน่ืองจำกไม่มีผลิตในประเทศ ทัง้นี ้เมธำนอล
หรือเมทิลแอลกอฮอล์ เป็นสำรตัง้ต้นหลักในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ท ำให้ทุกๆปีมีกำรน ำเข้ำจ ำนวนมำก 
ประกอบกบัผู้น ำเข้ำทุกรำยมีกำรจดัหำเพ่ือส่งป้อนให้กบัโรงงำนปิโตรเคมี พร้อมกบัมีกำรจดัท ำ Stock ให้อยู่
แล้ว 
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น ำ้มนัปำล์มดิบซึ่งเป็นต้นทนุหลกัในกำรผลิตไบโอดีเซล ปัจจุบนัมีผู้จ ำหน่ำยในประเทศ ซึ่งประกอบด้วยโรง
หีบน ำ้มนัปำล์มดิบมำกกว่ำ 100 โรงงำน โดยบำงจำกไบโอฟูเอลได้คดัเลือกผู้ผลิตท่ีมีคณุภำพและควำมน่ำเช่ือถือ
เป็นคูค้่ำกวำ่ 30 โรงงำน ซึ่งจำกกำรเปิดด ำเนินงำนมำจนถึงปัจจบุนั บำงจำกไบโอฟูเอลยงัไม่เคยประสบปัญหำใน
กำรจดัหำวตัถุดิบดงักล่ำว เน่ืองจำกปริมำณปำล์มดิบท่ีผลิตได้ของประเทศ มีปริมำณเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ือง และ
คำดวำ่ปริมำณปำล์มดบิในอนำคต จะมีปริมำณมำกกวำ่ควำมต้องกำรใช้ผลิตไบโอดีเซลและกำรบริโภคอ่ืนๆ 

ทัง้นี ้กำรจดัซือ้น ำ้มนัปำล์มดบิของบำงจำกไบโอฟูเอล มีกำรท ำสญัญำในระยะยำว (3 ปี) กบั Supplier โดยมี
ปริมำณตำมท่ีตกลงกันในแต่ละสัญญำ ส ำหรับรำคำซือ้ขำยจะอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดของน ำ้ มันปำล์มดิบเป็น
เกณฑ์ โดยบำงจำกไบโอฟูเอลจะมีกำรทดสอบคณุภำพน ำ้มนัปำล์มดิบท่ีหน่วยวิจยัคณุภำพของบำงจำกไบโอฟูเอ
ลก่อนโหลดลงถงัเก็บน ำ้มนัเพ่ือเข้ำสูก่ระบวนกำรผลิตเป็นไบโอดีเซลตอ่ไป 
การแข่งขัน 

ปัจจบุนับำงจำกไบโอฟูเอลไม่ได้ผลกระทบจำกกำรแข่งขนัในธุรกิจมำกนกั เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลท่ี
บำงจำกไบโอฟูเอลผลิตได้จดัจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด โดยส่วนใหญ่จ ำหน่ำยให้แก่ BCP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพ่ือ
น ำไปผสมกับน ำ้มนัดีเซลในอัตรำส่วนต่ำงๆ และจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ ใช้น ำ้มนัต่อไป ส่วนท่ีเหลือจะท ำกำรตลำดโดย
จ ำหนำ่ยให้แก่ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอ่ืน   ทัง้นี ้ตำมสญัญำซือ้ขำยผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่ำงบำงจำกไบโอฟูเอล 
และ BCP ก ำหนดให้ BCP จะต้องรับซือ้ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 จำกบำงจำกไบโอฟูเอลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดท่ีบำงจำกไบโอฟูเอลผลิตได้ ส ำหรับกลีเซอรีนดิบซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จำกกำรผลิตไบ
โอดีเซล จ ำหนำ่ยให้กบัผู้ ค้ำรำยใหญ่ (TRADER) ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ รวมถึงบริษัทด้วย  

 รัฐบำลได้มีกำรส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซลเป็นพลังงำนทดแทนอย่ำงต่อเน่ือง   ทัง้นี ้คำดว่ำแนวโน้มควำม
ต้องกำรไบโอดีเซลจะเพิ่มสงูขึน้ในอนำคต  ซึ่งสอดคล้องกบัทิศทำงกำรใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลท่ีเพิ่มสงูขึน้ และเป็นไป
ตำมนโยบำยของภำครัฐท่ีส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซลและพลังงำนทดแทนอย่ำงต่อเน่ือง   ในปี 2557  ได้ลงทุน
ก่อสร้ำงโรงงำนท่ี 2 ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีเดียวกับโรงงำนแรก โดยเพิ่มก ำลังกำรผลิตอีก 450 ,000 ลิตรต่อวันผลิต เพ่ือ
รองรับควำมต้องกำรดงักล่ำว  โดยคำดว่ำโรงงำนท่ี 2 จะแล้วเสร็จและเร่ิมรับรู้รำยได้ภำยในปี 2559 และจะท ำให้
ก ำลงักำรผลิตรวมเป็น 810,000 ลิตรตอ่วนั 
กลยุทธ์การแข่งขัน 
1. มีกำรเลือกใช้เทคโนโลยีกำรผลิตแบบอตัโนมตัแิละมีควำมยืดหยุน่ในกำรเลือกใช้วตัถดุิบสงู ซึ่งถึงแม้จะมีมลูคำ่

กำรลงทุนสูงกว่ำ แต่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในเร่ืองต้นทุนกำรด ำเนินงำน เน่ืองจำกประสิทธิภำพกำร
ผลิต เชน่ ผลได้ (Yield) ท่ีสงู และควำมต้องกำรใช้ Utility เช่น เชือ้เพลิง ไฟฟ้ำ สำรเคมี ท่ีต ่ำกว่ำระบบธรรมดำ 
(Batch) มำก สง่ผลถึงต้นทนุกำรผลิตท่ีลดลงในระยะยำว 

2. มีเทคโนโลยีด้ำนวตัถดุบิท่ียืดหยุน่ สง่ผลให้สำมำรถเลือกใช้วตัถดุิบได้หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ
ท่ีตำ่งกนัในแตล่ะชว่งของฤดกูำล 

 
 
 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2558                        หน้ำ 50 
 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ของเสียจำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล ประกอบด้วยของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ น ำ้เสียจำกกระบวนกำรผลิต 

(Waste Water) อำกำศเสียและมลภำวะทำงเสียง (Air Pollution & Noise) และของเสียท่ีเป็นของแข็ง (Solid 
Waste) ซึง่โรงงำนของบำงจำกไบโอฟูเอลต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ ได้แก่ กำรควบคมุ
กำรระบำยน ำ้ทิง้ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และกำรควบคมุกำร
ปล่อยทิง้อำกำศเสียจำกโรงงำนอตุสำหกรรม ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ต้องปฏิบตัิ
ตำมพระรำชบญัญตักิฎหมำยวำ่ด้วยกำรสง่เสริมและรักษำคณุภำพสิ่งแวดล้อมแหง่ชำต ิโดยท่ีผ่ำนมำบำงจำกไบโอ
ฟเูอลได้จดัท ำรำยงำนกำรตรวจวดัด้ำนสิ่งแวดล้อมตอ่กรมโรงงำน และได้ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด  

ทัง้นี  ้กระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอล  วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบจำกธรรมชำต ิ
ผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้รวมทัง้ของเสียท่ีออกจำกกระบวนกำรผลิต เป็นชนิดท่ีสำมำรถยอ่ยสลำยได้เองตำมธรรมชำต ิ
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภำวะตอ่สิ่งแวดล้อม แตอ่ย่ำงไรก็ตำม กระบวนกำรผลิตมีส่วนประกอบของสำรเคมีซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น ำ้เสีย และสิ่งปฏิกูลท่ีเป็นของแข็งเกิดขึน้ บำงจำกไบโอฟูเอลก ำจัดของเสีย
ดงักลำ่ว ดงันี ้

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

จำกกระบวนกำรผลิตมำใช้ซ ำ้ เพ่ือลดปริมำณน ำ้ทิง้จำกขัน้ตอนกำรผลิตให้มีปริมำณต ่ำท่ีสุด น ำ้เสียท่ีเกิดจำก
กระบวนกำรผลิตมีปริมำณประมำณ 100 ลกูบำศก์เมตรตอ่วนั และน ำ้เสียท่ีเกิดขึน้ไมมี่กำรปนเปือ้นของโลหะหนกั  

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร เชน่ น ำ้และสำรเคมี บำงจำกไบโอฟูเอลได้ออกแบบและก่อสร้ำง
ระบบจดักำรน ำ้ด้วยบงึประดิษฐ์ โดยอำศยัธรรมชำติในกำรบ ำบดัน ำ้และระเหย เพ่ือให้เป็นโรงงำนไบโอดีเซลแห่ง
แรกของประเทศท่ีมีระบบกำรจดักำรน ำ้แบบไมป่ลดปลอ่ยออกสูภ่ำยนอก หรือ Zero Discharge  

น ำ้ท่ีผ่ำนกำรบ ำบดัจำกระบบบ ำบดัน ำ้เสียหลกัของโครงกำรจะถูกส่งเข้ำระบบ Reverse Osmosis 
เพ่ือน ำน ำ้กลบัไปใช้หมนุเวียนภำยในกิจกรรมตำ่งๆ เชน่ น ำ้ทดแทนในระบบหล่อเย็น (Cooling Tower) รดน ำ้ต้นไม้ 
หรือท ำควำมสะอำด ท ำให้ไม่มีกำรปล่อยน ำ้จำกกระบวนกำรผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตำมประกำศ
คณุลกัษณะของน ำ้ทิง้ของกรมโรงงำนอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม  

2) สิ่งปฏิกลูท่ีเป็นของแข็ง (Solid Waste)  
กระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล มีสิ่งปฏิกูลท่ีเป็นของแข็งเกิดขึน้ โดยปฏิกูลของแข็งท่ีเกิดขึน้จำก

กระบวนกำรผลิตพลงังำนทดแทนจำกพืชน ำ้มนั สำมำรถน ำไปเป็นประโยชน์ตอ่อตุสำหกรรมอ่ืนได้ เช่น กำกตะกอน
บอ่บ ำบดั และดินฟอกสีก็สำมำรถใช้เป็นปุ๋ ยในทำงด้ำนเกษตรกรรมได้เป็นอย่ำงดี และส ำหรับส่วนท่ีเหลือจะจ้ำง 
Outsource ในกำรก ำจดัของเสีย 

3) อำกำศเสียและมลภำวะทำงเสียง (Air Pollution & Noise) 
เน่ืองจำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟเูอล เป็นระบบปิดและมีกระบวนกำรในกำรดงึ

เมธำนอลท่ีเหลือจำกกำรท ำปฏิกิริยำมำใช้ใหม ่ท ำให้ไมมี่อำกำศปนเปือ้นไอระเหยของสำรเคมีออกสู่บรรยำกำศ จึง
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ไม่จ ำเป็นต้องมีระบบบ ำบดัอำกำศแต่อย่ำงใด ในส่วนของคณุภำพระดบัควำมดงัเสียงไม่เกินมำตรฐำนท่ีควบคมุ 
จงึไมมี่ควำมจ ำเป็นต้องมีระบบจดักำรเป็นพิเศษ 

2.3.2  บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด (Sebigas UAC) (ถือหุ้นโดย บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด) 
บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 4 ตลุำคม 2556 โดยเป็นกำรร่วมทนุระหว่ำง บริษัท ยเูอซี เอ็น

เนอร์ย่ี จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) และ Sebigas S.p.A. จำกประเทศอิตำลี  ซึง่เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำและ
กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ  รวมทัง้เป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพมำมำกกว่ำ 50 โครงกำร
ในทวีปยโุรป  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ และโรงงำนด้ำน
พลงังำนตำ่งๆ  ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศในภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้    

โครงกำรท่ีด ำเนินกำร ได้แก่  

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

 โครงกำรโรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพ (Biogas Project) ในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 2 โครงกำร 
ของบริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) 

 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลังคำ ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง (Solar PV 
Rooftop)  จ ำนวน 4 โครงกำร ของบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด และ และ บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ 

พำวเวอร์ จ ำกดั (บริษัทยอ่ย)  
 



 บริษัท ยเูอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทัง้
ปัจจยัภำยในและภำยนอก โดยให้ควำมส ำคญัในกำรจดักำรเพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงท่ีอำจสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ภำยใต้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลกัมำตรฐำนสำกล COSO ERM โดยถือวำ่กำรบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นองค์ประกอบท่ีส ำคญัของทกุกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจและต้องมีควำมเช่ือมโยงกนัทกุระดบั   

บริษัทฯ มีกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบโดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ท ำหน้ำท่ีบริหำร
ควำมเสี่ยงในภำพรวมให้เกิดประสิทธิผลสงูสุดและมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยคณะท ำงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง ซึง่ในปี 2558 ท่ีผ่ำนมำ มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงดงันี ้มีกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง จ ำนวนทัง้สิน้ 3 ครัง้ และกำรประชมุคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวนทัง้สิน้ 8 ครัง้ จำกกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของบริษัทฯ ท่ีมีกำรด ำเนินมำอย่ำงตอ่เน่ือง ท ำให้ปัจจยัเสี่ยงตำ่ง ๆ ท่ีปรำกฏในปีท่ีผ่ำนมำได้รับกำรบริหำรจดักำรให้
อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้และเหมำะสม  

ปัจจุบนับริษัทด ำเนินธุรกิจ ลงทุนในอุตสำหกรรมด้ำนพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก กำรผลิต น ำเข้ำ
และจ ำหน่ำย Latex Emulsion สำรเคมีรวมทัง้อปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนั
และอุตสำหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตน ำ้มันหล่อลื่น โรงงำนอุตสำหกรรมโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรม
เคมีภัณฑ์ อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม อุตสำหกรรมสี อุตสำหกรรมกระดำษ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง โรงไฟฟ้ำและระบบ
สำธำรณูปโภคและมีบริษัทร่วมประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จดัจ ำหน่ำย และจ ำหน่ำยไบโอดีเซล บริษัทมีควำมเสี่ยงในกำร
ด ำเนินธุรกิจแตล่ะประเภท เช่นเดียวกบัควำมเสี่ยงทัว่ไปท่ีอำจเกิดขึน้กบัธุรกิจทุกประเภท โดยมีควำมเสี่ยงท่ีส ำคญัต่ำงๆ 
แบ่งตำมประเภทธุรกิจ ดงันี ้

3.1  ประเภทธุรกจิการผลิต 

3.1.1 ความเส่ียงโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (CBG)  (แม่แตง 1)   

โรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) เป็นโรงงำนแห่งแรกของ
บริษัทฯ  ตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นกำรผลิตก๊ำซ CBG จำกมลูสกุรท่ีได้จำกฟำร์มสกุรซึง่ตัง้อยู่ในบริเวณ
เดียวกนักบัโรงงำน  ได้มีกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ตัง้แต ่ปี 2556 โดยผลิตภณัฑ์ CBG ท่ีผลิตได้จำกโรงงำน ทัง้หมด
จ ำหน่ำยให้แก่บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) เพียงรำยเดียว เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยท่ีสถำนีบริกำรของ ปตท.ท่ีอยู่บริเวณใกล้
ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม ่บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจดงักลำ่ว ดงันี ้

 ความเส่ียงด้านวัตถุดบิ   

เน่ืองจำกในกระบวนกำรผลิต CBG ของบริษัท ใช้มลูสกุรเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิต ซึง่ในกำรจัดหำวตัถุดิบ
ดงักล่ำว บริษัทมีข้อตกลงกบัมงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม ในกำรส่งมลูสกุรทัง้หมดจำกฟำร์ม เพ่ือใช้เป็นวตัถุดิบในกำรผลิต 
CBG ให้แก่บริษัท  ทัง้นี ้มงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม นอกจำกจะมีฟำร์มสกุรซึง่ตัง้อยู่ติดกบัท่ีตัง้ของโรงงำนแล้ว ยงัมีฟำร์ม
สุกรอีก 1 แห่ง อยู่ไกลจำกโรงงำนออกไปอีกประมำณ 60 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นแหล่งส ำรองของวัตถุดิบในกรณีท่ีเกิด
เหตกุำรณ์ท่ีท ำให้ปริมำณมลูสกุรท่ีได้จำกฟำร์มท่ีตัง้ติดกบัโรงงำนไมเ่พียงพอกบักำรผลิต  



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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นอกจำกนีบ้ริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกปัญหำกำรขำดแคลนวตัถดุิบ ในกรณีหำกเกิดโรคระบำดในฟำร์มสกุรหรือ
เหตสุดุวิสยัอื่นใด ท่ีท ำให้ไมม่ีวตัถดุิบเพียงพอในกำรผลิต CBG ได้ บริษัทจึงได้มีกำรน ำวตัถุดิบทำงเลือกอื่นส ำหรับใช้ใน
โครงกำร คือ พืชพลงังำน หรือ หญ้ำเนเปียร์ ซึง่เป็นหญ้ำท่ีได้ผ่ำนกำรวิจยัมำแล้วว่ำให้ค่ำพลงังำนท่ีสงู เพ่ือรองรับปัญหำ
กำรขำดแคลนวตัถุดิบท่ีอำจเกิดขึน้ได้ในอนำคต กำรใช้วตัถุดิบทดแทนดงักล่ำวอำจส่งผลให้มีปัญหำในกำรท ำงำนของ
เคร่ืองจกัร ท ำให้มีต้นทนุกำรผลิตสงูขึน้ และสง่ผลให้ผลตอบแทนกำรลงทนุของโรงงำนลดลงได้ 

 ความเส่ียงจากการไม่มีที่ดนิเป็นของตนเอง 

จำกกำรด ำเนินงำนโรงงำนผลิต CBG ของบริษัท บริษัทไม่มีท่ีดินเป็นของโรงงำนเอง  แต่ได้ท ำสญัญำเช่ำท่ีดิน
ระยะยำว กบัมงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของโรงงำน ซึง่รวมถึงอำคำรโรงงำนและเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกำรผลิต 
บริษัทจึงอำจมีควำมไว้ เสี่ยงจำกกำรท่ีคู่สญัญำบอกเลิกสญัญำก่อนก ำหนดเวลำ ท ำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำยและ
อตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ 

ทัง้นี ้บริษัทอำจถูกบอกเลิกสญัญำก่อนก ำหนดได้ในกรณี ได้แก่ กำรผิดนัดช ำระหนี ้ผิดนัดช ำระค่ำเช่ำ กำรไม่
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุแห่งกำรผิดสญัญำ หรือกำรถูกศำลสัง่ให้เป็นบุคคลล้มละลำย เป็นต้น  อย่ำงไรก็ดี เน่ืองจำกค่ำเช่ำ
ตำมสญัญำในแต่ละปี ซึง่รวมถึงค่ำเช่ำตำมสญัญำท่ีจะปรับเพ่ิมในแต่ละช่วงเวลำมีมลูค่ำไม่มำก รวมทัง้กำรปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขต่ำงๆ ของสญัญำ เช่น กำรตกลงใช้ทรัพย์สินเพ่ือประกอบธุรกิจในโครงกำรผลิต กำรบ ำรุงรักษำ กำรปรับปรุง
ทรัพย์สินท่ีเช่ำให้อยู่ในสภำพดีตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ กำรใช้ทรัพย์สินท่ีเช่ำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย เป็นสิ่งท่ีบริษัท
ต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดอยู่แล้ว จึงคำดว่ำโอกำสท่ีบริษัทจะไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมสญัญำและจะถูกบอกเลิก
สญัญำก่อนก ำหนดเวลำนัน้จะมีน้อยมำก 

 ความเส่ียงจากการเกดิอุบัตเิหตุภายในโรงงาน 

ผลิตภณัฑ์ของโรงงำนเป็นวตัถไุวไฟ และมีควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอนัตรำย ท่ีอำจสง่ผลกระทบร้ำยแรงกบัโรงงำน
และชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดกำรร่ัวไหลของก๊ำซ หรือกรณีเกิดอคัคีภัย เป็นต้น ซึ่งสำเหตุอำจเกิดจำกควำม
บกพร่องในกำรออกแบบหรือติดตัง้ระบบผลิตและเก็บก๊ำซ คณุภำพก๊ำซ ควำมล้มเหลวของอปุกรณ์ควำมปลอดภยั และ
กำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงถูกต้อง  อย่ำงไรก็ตำม โรงงำน CBG 1 เป็นโรงงำนท่ีออกแบบ
ระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ  ซึง่รวมถงึกำรวำงท่อ จดุเช่ือมต่อ และระบบควำมปลอดภยัต่ำงๆ  ถูกต้องตำมหลกัวิศวกรรมและ
มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิงำน และเลือกใช้อปุกรณ์ Safety ในระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพรวมถึงมีกำรจัด
ฝึกอบรมบคุลำกรท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนกำรผลิตเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องตำมหลกัวิศวกรรมและมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงดงักล่ำวท่ีอำจจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบลุกลำมไปยังชุมชน
ใกล้เคียงกบัท่ีตัง้โรงงำน นอกจำกนี ้ บริษัทยงัได้ท ำประกนัภยัควำมเสี่ยงประเภท All Risk โดยก ำหนดเง่ือนไขควำม
คุ้มครองท่ีครอบคลมุควำมเสียหำยในทรัพย์สิน ควำมเสียหำยต่อบุคลำกรของบริษัท และควำมเสียหำยต่อบุคคลท่ี 3 อีก
ด้วย  

3.1.2 ความเส่ียงโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (แม่แตง 2)    

โรงงำนผลิตไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพจำกพืชพลงังำน ตัง้อยู่ท่ี อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ในพืน้ท่ีเดียวกนักบัโรงงำนผลิต
ก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู (CBG 1) ซึง่มีก ำลงักำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ จ ำนวน 1.5 เมกะวตัต์ โดยบริษัทฯ ท ำสญัญำขำย
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ไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคและได้มีกำรด ำเนินกำรจ่ำยไฟเชิงพำณิชย์ เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งโรงงำนดงักล่ำว อำจมี
ควำมเสี่ยงดงัตอ่ไปนี ้ 

 ความเส่ียงด้านวัตถุดบิ   

 โรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพจำกพืชพลงังำน จะใช้หญ้ำเนเปียร์เป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิต บริษัท ได้ตระหนักถึง
ควำมเสี่ยงด้ำนวตัถุดิบ ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้สนบัสนุนให้เกษตรกรในพืน้ท่ีรอบ ๆ โรงงำนปลกูหญ้ำเนเปียร์และรับซือ้ใน
ระยะยำว นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยังได้น ำเข้ำเคร่ืองจักรกลในกำรตดัหญ้ำเพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพและต้นทุนท่ีต ่ำ
ท่ีสดุ ขณะเดียวกนับริษัทฯ ก็ได้ท ำกำรศกึษำหำพืชพลงังำนอื่นทดแทนในกรณีขำดแคลนวตัถดุิบดงักลำ่วด้วย ซึง่บริษัทฯก็
ได้น ำต้นข้ำวโพดท่ีเกษตรกรได้ท ำกำรเผำทิง้ในอดีตท่ีผ่ำนมำ มำใช้ในกระบวนกำรผลิต เพ่ือเป็นกำรเสริมวตัถุดิบในกำร
ผลิตและลดควำมเสี่ยงดงักลำ่วด้วย  

 ความเส่ียงจากการเกดิอุบัตเิหตุภายในโรงงาน 

โรงงำนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอบุตัิเหตอุนัตรำยภำยในโรงงำน เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์โรงงำนเป็นวตัถุไวไฟ
และอำจส่งผลกระทบร้ำยแรงกบัโรงงำนและชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดกำรร่ัวไหลของก๊ำซ หรือกรณีเกิดอคัคีภัย 
เป็นต้น ซึง่อำจเกิดจำกควำมบกพร่องในกำรออกแบบหรือติดตัง้ระบบผลิตและเก็บก๊ำซ คณุภำพก๊ำซ  ควำมล้มเหลวของ
อปุกรณ์ควำมปลอดภัย และกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงถูกต้อง อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำก
โรงงำน CBG 2 เป็นโรงงำนท่ีออกแบบระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ  ซึง่รวมถงึกำรวำงท่อ จดุเช่ือมตอ่ และระบบควำมปลอดภยั
ต่ำงๆ  ถูกต้องตำมหลกัวิศวกรรมและมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิงำน  และเลือกใช้อปุกรณ์ Safety ในระบบ
ก๊ำซชีวภำพ เพ่ือป้องกันและลดกำรเกิดอุบตัิเหตุ และรักษำประสิทธิภำพของระบบ โดยบริษัท Sebigas จำกประเทศ
อิตำลีที่มีประสบกำรณ์ด้ำนนีม้ำมำกมำย   รวมถึงกำรจดัอบรมบุคลำกรท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนกำรผลิตเพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจท่ีถกูต้องตำมหลกัวิศวกรรมและมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิงำน  เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงท่ีอำจจะ
เกิดขึน้กบัโครงกำรและมีผลกระทบลกุลำมไปยงัชมุชนใกล้เคียงซึง่ตัง้อยู่ติดกบัท่ีดินของโครงกำร  นอกจำกนี ้เพ่ือเป็นกำร
ป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้จำกควำมเสี่ยงดงักลำ่ว บริษัทได้ท ำประกนัภยัควำมเสี่ยงประเภท All Risk โดยก ำหนด
เง่ือนไขควำมคุ้มครองท่ีครอบคลมุควำมเสียหำยในทรัพย์สิน ควำมเสียหำยต่อบุคลำกรของบริษัท และควำมเสียหำยต่อ
บคุคลท่ี 3  

3.1.3 ความเส่ียงจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP)  

โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ตัง้อยู่ท่ี ต ำบลกกแรต อ ำเภอ กงไกรลำศ จงัหวดั สโุขทยั ได้ด ำเนินกำร
ผลิตเชิงพำณิชย์แล้วตัง้แตต้่นปี 2557 ทัง้นีบ้ริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนในโรงงำนดงักลำ่ว ดงันี ้ 

 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิวัตถุดบิจากผู้ผลิตรายเดียว 

วตัถุดิบหลกัท่ีส ำคญัในกระบวนกำรผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมของโรงงำน ได้แก่ ก๊ำซจำกกำรผลิตปิโตรเลียม 
(Associated Gas) ซึง่เป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัดิบ โดยบริษัทมีสญัญำท่ีจะซือ้ก๊ำซดงักล่ำวจำกบริษัท 
สยำมโมเอโกะ จ ำกดั (SML) บนพืน้ท่ีในสมัปทำนปิโตรเลียมจำกฐำนผลิตบรูพำ-เอ เพียงฐำนเดียว ซึง่ SML มีสดัสว่นกำร
ลงทุนในสมัปทำนดงักล่ำว ร้อยละ 100  บริษัทอำจได้รับควำมเสี่ยงหำก SML ไม่สำมำรถจดัส่งวตัถุดิบให้กบับริษัทได้
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เพียงพอตอ่กำรผลิตในปริมำณท่ีได้คำดกำรณ์ไว้ ซึง่อำจท ำให้บริษัทประสบกบัภำวะขำดแคลนวตัถุดิบ หรือวตัถุดิบไม่ได้
คณุภำพตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้ ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของโรงงำนได้   

นอกจำกนี ้บริษัทยังอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ  Associated Gas เน่ืองจำกกำรใช้ 
Associated Gas เป็นกำรน ำผลพลอยได้จำกกำรผลิตปิโตรเคมีซึง่เป็นทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศมำใช้ประโยชน์ 
กำรก ำหนดรำคำซือ้ขำย Associated Gas จึงต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมเชือ้เพลิงธรรมชำติก่อน เพรำะมีผลต่อ
รำยได้คำ่ธรรมเนียมของภำครัฐที่จะเกิดขึน้ในอนำคต   ดงันัน้ หำกมีกำรก ำหนดรำคำซือ้ขำย Associated Gas ในทิศทำง
ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ จะมีผลตอ่รำคำต้นทนุวตัถดุิบหลกั ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ 

 อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำประเด็นควำมเสี่ยงจำกกำรท่ี SML จะน ำ Associated Gas ไปใช้เพ่ือประโยชน์
ในทำงอื่นเอง เช่น น ำไปแยกหรือแปรรูป เป็นต้น มีโอกำสเป็นไปได้น้อยมำก เน่ืองจำกธุรกิจหลกัของ SML เป็นธุรกิจ
ส ำรวจและขุดเจำะน ำ้มันดิบท่ีมีควำมเช่ียวชำญและให้ผลตอบแทนท่ีสูงอยู่แล้ว กำรท่ีจะต้องลงทุนเพ่ิมเพ่ือน ำ 
Associated Gas ไปแยกหรือแปรรูปเองนัน้ จะต้องใช้เงินลงทุนสูง และอำจไม่คุ้มกบักำรเสียโอกำสจำกกำรใช้เงิน
ดงักลำ่วเพ่ือลงทนุในธุรกิจหลกัท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสงู  เพ่ือลดควำมเสี่ยงดงักล่ำว บริษัทจึงได้ตดัสินใจลงทุนโครงกำรท่อ
ส่งก๊ำซจำกโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปท่ีแหล่งผลิตปิโตรเลียมเสำเถียร-เอ ซึ่งอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกัน เพ่ือส่ง 
Associated Gas จำกแหลง่ผลิตเสำเถียร-เอให้กบัโรงงำน โดยมีก ำหนดแล้วเสร็จในไตรมำส 1 ปี 2559   

 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย 

 บริษัทจ ำหน่ำย CNG ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ีได้จำกกระบวนกำรผลิตของโครงกำรและมีปริมำณมำกท่ีสดุ
เมื่อเทียบกบัผลิตภณัฑ์อื่นๆ ในปริมำณท่ีผลิตได้ทัง้หมดของ CNG ให้กบับริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (ปตท.) โดยตำม
บนัทึกข้อตกลงโครงกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) ท่ีได้จำกแหล่งผลิตน ำ้มนัดิบเพ่ือกำรคมนำคม (จงัหวดัสโุขทยั) ท่ี
บริษัทได้ลงนำมร่วมกนักับ ปตท. เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2555 นัน้ ปตท. ได้แสดงเจตนำรมณ์ท่ีจะพิจำรณำซือ้ CNG 
ทัง้หมดท่ีบริษัทผลิตได้จำกโครงกำร ในรำคำท่ีเห็นว่ำมีควำมคุ้มค่ำและเหมำะสมต่อกำรซือ้ไปเพ่ือจ ำหน่ำยต่อ ตำม
ปริมำณท่ีตกลงกันทัง้หมด และได้มีกำรลงนำมในสัญญำซือ้ขำย CNG ท่ีได้จำกโครงกำรร่วมกันเมื่อวนัท่ี 12 มีนำคม 
2556 

 ส ำหรับ LPG และ NGL ซึง่มีปริมำณกำรผลิตรองลงมำจำก CNG และมีปริมำณน้อย เมื่อเทียบกบัควำม
ต้องกำรของตลำด บริษัทได้จ ำหน่ำย LPG ให้กับผู้ ซือ้ท่ีมีศกัยภำพ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรตำมมำตรำ 7 แห่ง
พระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543  สว่น NGL นัน้บริษัทก็ได้จ ำหน่ำยให้กบัผู้ผลิตสินค้ำเคมีภณัฑ์ทัว่ไป   

 บริษัทจึงอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำเพียงรำยเดียวในกรณีกำรจ ำหน่ำย CNG หรือมีจ ำนวน
ลกูค้ำท่ีน้อยรำยจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ทัง้สำมประเภท ท ำให้บริษัทอำจไมม่ีอ ำนำจในกำรตอ่รองมำกนกั ประกอบกบัก๊ำซ
ธรรมชำติเป็นสินค้ำท่ีอยู่ในกำรควบคุมของภำครัฐ ท ำให้บริษัทอำจไม่สำมำรถก ำหนดรำคำขำยสินค้ำได้อย่ำงแท้จริง 
ประกอบกบัตลอดปีท่ีผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกรณี CNG ซึง่เป็นพลงังำนทำงเลือกท่ีได้รับควำมนิยมและมีปริมำณ
กำรใช้เพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ืองทุกปี และสงูกว่ำปริมำณ CNG ท่ีผลิตได้ในประเทศ จนท ำให้ต้องน ำเข้ำจำกประเทศเพ่ือน
บ้ำน ท ำให้บริษัทเช่ือมัน่ว่ำ ปตท.จะรับซือ้ CNG ท่ีบริษัทผลิตได้จำกโรงงำน ภำยใต้กำรเจรจำรำคำซือ้ขำยท่ีเหมำะสม
และยตุิธรรม และเป็นไปตำมสตูรรำคำซือ้ขำย CNG ท่ีบริษัทร่วมกบั ปตท. ศกึษำและก ำหนดรำยละเอียดร่วมกนั 
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 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้จำกโครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
ขึน้ลงตำมรำคำตลำดโลก  แต่ท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกรัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชือ้เพลิงทำงเลือกใน
ภำคขนสง่ เพ่ือลดผลกระทบตอ่สภำพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมำจำกรำคำน ำ้มนัดิบและน ำ้มนัส ำเร็จรูปในตลำดโลกได้ปรับตวั
สงูขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง ลดมลภำวะตอ่สิ่งแวดล้อม และสนบัสนนุยทุธศำสตร์พลงังำนของประเทศ ท่ีสนบัสนุนให้ใช้เชือ้เพลิง
ท่ีสำมำรถจดัหำได้จำกแหลง่ภำยในประเทศ ดงันัน้ รำคำก๊ำซธรรมชำติท่ีจ ำหน่ำยในประเทศจึงเป็นรำคำท่ีถูกควบคมุโดย
ภำครัฐมำอย่ำงต่อเน่ือง และยงัคงเป็นรำคำท่ีอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำตลำดโลก และไม่ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนกั ท ำให้
ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถก ำหนดรำคำเสนอขำยได้อย่ำงเหมำะสม  เป็นธรรมและสอดคล้องกบัต้นทุนกำรผลิตท่ีเกิดขึน้
จริง ในขณะเดียวกันหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยด้ำนพลงังำนหรือกำรก ำหนดรำคำขำยท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไม่
สอดคล้องกบัต้นทนุของผู้ประกอบกำร อำจสง่ผลกระทบตอ่รำยได้หรือต้นทนุของโครงกำรได้ 

 ความเส่ียงจากการไม่มีกรรมสิทธ์ิบนที่ดนิซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงงาน  

บริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำท่ีดินจำกบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนักบับริษัท 3 รำย เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของโครงกำร อำยุสญัญำ
เช่ำ 4 ปี เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ ให้เช่ำยินยอมให้สิทธิบริษัทต่ออำยุกำรเช่ำได้อีกครำวละ 4 ปี แต่รวมแล้วไม่
เกิน 16 ปี นบัแตค่รบก ำหนดระยะเวลำ 4 ปี ของสญัญำเช่ำฉบบัแรก ซึง่กำรต่ออำยุกำรเช่ำจะมีผลเมื่อบริษัทได้มีหนงัสือ
แจ้งควำมประสงค์ไปยงัผู้ ให้เช่ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ  ซึง่ตำมเง่ือนไขของสญัญำเช่ำดงักล่ำว 
บริษัทอำจได้รับควำมเสี่ยงหำกผู้ ให้เช่ำบอกเลิกกำรให้เช่ำกบับริษัทในอนำคต   อย่ำงไรก็ตำม ตำมเง่ือนไขกำรสิน้สุด
สญัญำและบอกเลิกสญัญำเช่ำท่ีไมใ่ช่กำรบอกเลิกโดยบริษัท มีเพียงกรณีท่ีบริษัทถูกศำลสัง่ให้เป็นบุคคลล้มละลำย และ
จำกกำรท่ีบริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำท่ีดินและจดทะเบียนกำรเช่ำท่ีดินกับเจ้ำพนักงำนท่ีดินเพ่ือให้มีผลผูกพันตำมกฎหมำย  
บริษัทจะสำมำรถใช้ประโยชน์บนท่ีดินได้ในระยะยำวเพ่ือประกอบธุรกิจได้ตำมท่ีระบุในสญัญำ (หำกไม่จดทะเบียนตำม
กฎหมำย สญัญำเช่ำดงักล่ำว จะมีผลบงัคบัใช้ได้เพียง 3 ปี หลงัจำกนัน้ผู้ เช่ำอำจใช้สิทธิบอกเลิกสญัญำได้) อีกทัง้ตำม
เง่ือนไขของสญัญำเช่ำ หำกบริษัทถกูรอนสิทธิหรือถกูโต้แย้งสิทธิไมว่ำ่กรณีใดๆจนเป็นเหตใุห้บริษัทไม่อำจเข้ำครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีเช่ำไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ผู้ ให้เช่ำหรือเจ้ำของท่ีดินจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำย ค่ำขำด
ประโยชน์ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยใดๆท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่บริษัท ซึง่อำจเป็นจ ำนวนเงินท่ีสงู  ดงันัน้ เจ้ำของท่ีดินจึงไม่
น่ำจะปฏิบตัิผิดสญัญำดงักลำ่ว 

 ความเส่ียงจากการเกดิอุบัตเิหตุภายในโรงงาน  

ผลิตภัณฑ์ของโรงงำนเป็นวสัดไุวไฟ และมีควำมเสี่ยงสงูจำกกำรเกิดอนัตรำย ท่ีอำจส่งผลกระทบร้ำยแรงกับ
โครงกำรและชมุชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดกำรร่ัวไหลของก๊ำซ หรือกรณีเกิดอคัคีภยั เป็นต้น ทัง้ท่ีอำจจะเกิดจำกควำม
บกพร่องในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของพนักงำน หรือเกิดจำกอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ  ซึ่งต้องใช้ควำม
ระมดัระวงัในกำรควบคมุ ดแูล และบริหำรจดักำร  

อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกโรงงำน PPP เป็นโรงงำนท่ีใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตเทียบเท่ำกับบริษัทผู้ ผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติชัน้น ำของประเทศ รวมถึงกำรออกแบบระบบกำรผลิตต่ำงๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนรำชกำรท่ี
เก่ียวข้องต่ำงๆ และต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในสญัญำซือ้ขำย Associated Gas กบั SML โดยกำรออกแบบโครงกำร
ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนของประเทศไทย ซึง่หมำยรวมถึงกำรวำงท่อ จุดเช่ือมต่อระบบกำรลกุไหม้ 
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และระบบควำมปลอดภยัตำ่งๆ ภำยในโครงกำร ท่ีต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลก ำหนด  ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงท่ี
อำจจะเกิดขึน้กบัโครงกำรและมีผลกระทบลกุลำมไปยงั SML ซึง่ตัง้อยู่ติดกบัท่ีดินของโครงกำร นอกจำกนี ้ เพ่ือเป็นกำร
ป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้จำกควำมเสี่ยงดงักลำ่ว บริษัทได้ท ำประกนัภยัควำมเสี่ยงประเภท All Risk โดยก ำหนด
เง่ือนไขควำมคุ้มครองท่ีครอบคลมุควำมเสียหำยในทรัพย์สิน ควำมเสียหำยต่อบุคลำกรของบริษัท และควำมเสียหำยต่อ
บคุคลท่ี 3  

3.1.4 ความเส่ียงโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลังคา (Solar PV Rooftop)  

บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั ได้ลงทนุในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ (Solar 
PV Rooftop) 4 โครงกำร รวม 2 MW  โดยท ำสญัญำขำยไฟฟ้ำให้กบักำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็น
ระยะเวลำ 25 ปี มลูค่ำเงินลงทุนรวมประมำณ 120 ล้ำนบำท ปัจจุบนับริษัทฯ มีทัง้หมด 4 โรงงำนซึง่ได้มีกำรด ำเนินกำร 
จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์แล้ว   ดงันีค้ือ  

1. BKD 1 ขนำด 186.15 kWp ตัง้อยู่ท่ี อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดั นนทบรีุ  

2. BKD 2 ขนำด 106.05 kWp ตัง้อยู่ท่ี อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดั นนทบรีุ  

3. VBD  ขนำด 750.20 kWp   ตัง้อยู่ท่ี อ ำเภอเมือง จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี                                                         

4. SHT ขนำด 924.56 kWp   ตัง้อยู่ท่ี อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร  

บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกิจกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนท่ีติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV  
Rooftop) ดงันี ้

 ความเส่ียงด้านระบบผลิตไฟฟ้า มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้  

เน่ืองจำกประสิทธิภำพระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำรท่ีสง่ผลตอ่ 
ประสิทธิภำพของระบบ อำทิเช่น คณุภำพของเซลล์แสงอำทิตย์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง สภำพภูมิอำกำศ  แสงแดดและ
ควำมร้อน ตลอดจนควำมสกปรกของแผ่นรับแสงอำทิตย์ ก็ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรผลิตดงักล่ำว เช่นกัน  จำกปัจจัย
ทัง้หมดดงักลำ่วนัน้ก็เป็นควำมเสี่ยงท่ีจะสง่ผลท ำให้ประสิทธิภำพระบบผลิตไฟฟ้ำอำจไมเ่ป็นไปตำมท่ีออกแบบไว้ อย่ำงไร
ก็ตำมทำงบริษัทฯ ก็ได้พยำยำมด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงดงักลำ่วและท ำให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุด้วยกำรด ำเนินกำร
ดงันี ้ คือ ใช้เทคโนโลยีกำรออกแบบจำกผู้ เช่ียวชำญจำกอิตำลี  คือ บริษัท เอ็นเนอเรย์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้ำกบัทำง
บริษัทฯ และจัดท ำสัญญำ O&M เพ่ือบ ำรุงรักษำ ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบให้สำมำรถผลิต
กระแสไฟฟ้ำได้สงูสดุอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
3.1.5 ความเส่ียงของบริษัทลูก (บริษัท ยูเอซี แอ๊ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด หรือ UAPC) 

 บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจผลิต และจ ำหน่ำยลำเท็กซ์อีมัลชั่นและลำเท็กซ์โพลิเมอร์  ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น 

อตุสำหกรรมสีและกำรเคลือบ อตุสำหกรรมหมกึพิมพ์และกำรพิมพ์ อตุสำหกรรมกำวและเทปกำว อตุสำหกรรมกระดำษ

และบรรจภุณัฑ์  และอตุสำหกรรมกำรก่อสร้ำง เป็นต้น บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจดงักลำ่วดงันี  ้
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  ความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดบิ   

เน่ืองจำกวัตถุดิบหลักในกำรผลิต เป็นวัตถุดิบท่ีน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และต้องใช้ระยะเวลำในกำรสั่งซือ้

พอสมควรและหำกมีลูกค้ำรำยใหญ่สั่งซือ้ในปริมำณมำกในช่วงเวลำนัน้ ๆ  อำจท ำเกิดควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลน

วตัถดุิบในกำรผลิตได้ตำมควำมต้องกำรลกูค้ำได้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้มีกำรบริหำรจดักำรลดควำมเสี่ยงดงักล่ำว โดยกำร

ท ำแผนปริมำณกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบ โดยวิเครำะห์หรือคำดกำรณ์จำกข้อมลูท่ีลกูค้ำสัง่ซือ้เป็นประจ ำและกำรคำดกำรณ์กำร

สัง่ซือ้สินค้ำจำกควำมต้องกำรของตลำด และได้ท ำกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบมำส ำรองไว้ในปริมำณท่ีเหมำะสม เพ่ือเป็นกำรลด 

ควำมเสี่ยงดงักลำ่ว  

 ความเส่ียงจากการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิต    

 บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรปรับเปลี่ยนหรือน ำเทคโนโลยีใหมแ่ละทนัสมยัมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ท่ีอำจจะ 
ท ำให้อปุกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัไมส่ำมำรถใช้ในกำรผลิตสอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีน ำมำใช้ได้  ซึง่จะส่งผล
กระทบต่อกำรผลิตท่ีไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือลดควำมเสี่ยงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บริษัทฯ ก็ได้มี  
ทีมงำนท่ีมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และมีทีมท่ีปรึกษำ ท่ีได้ท ำกำรศกึษำข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีดงักล่ำว ก่อนท่ีจะ  
น ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ขณะเดียวกนัได้ร่วมโครงกำรกับทำงส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
หรือ( สวทช) ในกำรพฒันำสินค้ำใหมด้่วยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัท่ีทำง สวทช. ได้ติดตัง้ไว้ 

 ความเส่ียงจากการเกดิภัยธรรมชาต ิ  

 ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดภยัธรรมชำติ ต่ำง ๆ อำทิเช่น น ำ้ท่วม แผ่นดินไหว ภำวะภัยแล้ง อำจส่งผลกระทบท ำให้   
โรงงำนไมส่ำมำรถผลิตสินค้ำได้ ตำมควำมต้องกำรลกูค้ำ สง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ตระหนกั
ในควำมเสี่ยงดงักลำ่ว และได้มีกำรท ำประกนัภยัโรงงำนให้ครอบคลมุควำมเสี่ยงดงักล่ำวแล้ว ส ำหรับกรณีท่ีเกิดภำวะภยั  
แล้ง  ได้รับควำมร่วมมือจำกทำงสถำบนัน ำ้ในกำรขดุเจำะบ่อบำดำล  และได้ติดตัง้ถงัขนำดใหญ่เพ่ือเก็บน ำ้ส ำรอง    

 ความเส่ียงด้านการลงทุนขยายโรงงานและก าลังการผลิต 

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนขยำยก ำลงักำรผลิต โดยกำรสร้ำงโรงงำนผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภำพในกำรผลิตท่ีดีและ
ทนัสมยั โดยจะมีกำรน ำเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในกำรวิจยัและพฒันำท่ีทนัสมยัส ำหรับกำรสร้ำงสินค้ำใหม่มำใช้ในโรงงำน 
ซึ่งบริษัทฯ ต้องกู้ เงินลงทุนและมีภำระดอกเบีย้เงินกู้ ยืม ท่ีอำจกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ  หำกบริษัทฯ 
ด ำเนินกำรไมไ่ด้ตำมเป้ำหมำย ซึง่อำจเกิดขึน้ทำงภำวะเศรษฐกิจ  ดงันัน้กำรด ำเนินนโยบำยในทำงธุรกิจจึงเร่งรัดกำรเพ่ิม
ฐำนลูกค้ำให้มำกขึน้ และพัฒนำสินค้ำใหม่ๆเพ่ือให้เข้ำสู่ตลำดใหม่ๆ  ส ำหรับกำรลงทุน บริษัทฯ ก็ได้มีกำรศึกษำและ
ระมดัระวงัในเร่ืองดงักลำ่ว ซึง่กำรขยำยกำรผลิตดงักลำ่ว บริษัทฯ ก็จะด ำเนินกำรไปทีละขัน้ตอน ด้วยควำมรอบคอบ เพ่ือ
ลดควำมเสี่ยงในด้ำนกระแสเงินสดและดอกเบีย้กู้ ยืมดงักลำ่ว   
 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนธุรกิจกำรผลิต เน่ืองจำก
บริษัทฯ มีโรงงำนท่ีตัง้กระจำยอยู่ในหลำยพืน้ท่ี ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้มีกำรท ำประกนัภยัโรงงำนทกุพืน้ท่ี โดยสรุปดงันี ้ 
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ตารางสรุปการท าประกันภัยโรงงานต่าง ๆ ดังนี ้

ล าดับ ชื่อโรงงาน/โครงการ 
ประเภทประกันภัย 

*IAR **BI ***PL  

1 โรงงำน PPP     

2 โรงงำน แมแ่ตง 1     

3 โรงงำน แมแ่ตง 2     

4 โรงงำน Solar PV Rooftop -BKD 1, BKD 2, and SHT     

5 โรงงำนSolar PV Rooftop - VBD     

หมายเหตุ 
*IAR   =   กำรประกนัควำมเสี่ยงภยัทรัพย์สิน (Industrial All Risk Insurance) ควำมคุ้มครองควำมเสี่ยง 

ภยัทกุรูปแบบของทรัพย์สินท่ีเอำประกนัโดยจะคุ้มครองอบุตัิเหตท่ีุท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อเคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ทีใช้ในกระบวนกำรผลิตและภยัธรรมชำติ  

**BI =   กำรประกนัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interrupt ) ควำมเสียหำยท่ีสืบเน่ืองจำกควำมสญูเสียหรือ 
เสียหำยต่อทรัพย์สินท่ีเอำประกันภยัจำกภยัท่ีคุ้มครองอนัส่งผลท ำให้ธุรกิจท่ีด ำเนินอยู่ ณ สถำนท่ีเอำ
ประกนัภยัต้องหยดุชะงกั หรือได้รับผลกระทบ ซึง่สง่ผลท ำให้สญูเสียรำยได้  

***PL =   กำรประกนัควำมรับผิดชอบตอ่บคุคลภำยนอก (Public Liability) ควำมคุ้มครองควำมรับผิดของกำร 
บำดเจ็บทำงร่ำงกำยและควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก ในขณะปฎิบตัิหน้ำท่ีหรือเกิด
จำกควำมบกพร่องของสถำนท่ี  

 

3.2 ประเภทธุรกจิเทรดดิง้ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิ น าเข้า และจ าหน่ายสินค้า 

 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญ่ 

  บริษัทน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในโรงงำนอตุสำหกรรมตำ่งๆท่ีส ำคญั ได้แก่ โรงแยกก๊ำซ โรงกลัน่
น ำ้มนั และโรงงำนปิโตรเคมี เป็นต้น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในอตุสำหกรรมพืน้ฐำนของประเทศ โดยบริษัทมีรำยได้จำก
กำรขำยสินค้ำและบริกำรให้แก่ลกูค้ำรำยใหญ่ 3 รำยแรก โดยในปี 2558 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 52 จำกรำยได้กำรขำย
รวมของบริษัทฯ    ลกูค้ำรำยใหญ่ดงักลำ่วของบริษัทส่วนใหญ่มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจแยกเป็นหลำยกลุ่มธุรกิจ โดย
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีควำมต้องกำรสินค้ำของบริษัทแตกต่ำงกนัไปในหลำยกลุ่มสินค้ำ และมีกำรสัง่ซือ้สินค้ำจำกบริษัท 
รวมทัง้กำรติดต่อ เจรจำ ต่อรองกับบริษัท แยกกนัในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  ซึง่เมื่อรวมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้แต่ละกลุ่ม
ธุรกิจของลกูค้ำรำยใหญ่รำยหนึง่ๆ จะมีสดัสว่นท่ีสงูเมื่อเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยรวมของบริษัท  

  บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ในระดบัหนึ่ง แต่หำกพิจำรณำถึงควำมต้องกำรของลกูค้ำ
รำยใหญ่ สินค้ำของบริษัทก็มีควำมจ ำเป็นท่ีลูกค้ำต้องใช้อย่ำงต่อเน่ือง และสินค้ำบำงประเภทจ ำเป็นต้องใช้ใน
กระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ เน่ืองจำกสินค้ำดังกล่ำวบริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยของผู้ ผลิตรำยใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงใน
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ต่ำงประเทศ ซึ่งลูกค้ำของบริษัทให้กำรยอมรับในกำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกผู้ ผลิตดังกล่ำวในกระบวนกำรผลิตขอ งลูกค้ำ  
ดงันัน้ลกูค้ำจงึมีควำมต้องกำรซือ้สินค้ำของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง 

  บริษัทมีควำมสมัพันธ์ท่ีดีกับลูกค้ำดงักล่ำวมำโดยตลอด ซึง่นอกเหนือจำกกำรขำยสินค้ำและอุปกรณ์ประเภท
ตำ่งๆ แล้ว บริษัทยงัให้ค ำปรึกษำท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ให้บริกำรหลงักำรขำย โดยทีมงำนขำยท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ใน
ธุรกิจเป็นอย่ำงดี บริษัทมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรให้บริกำรของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือน ำมำ
ปรับปรุง อีกทัง้ยังให้ค ำแนะน ำและวำงแผนร่วมกบัลกูค้ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร ตลอดจนมีกำรปฏิบัติ
ตำมเง่ือนไข กฎเกณฑ์ ข้อก ำหนดของลกูค้ำอย่ำงครบถ้วน ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำด้วยดีมำโดยตลอด   
นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรหำลกูค้ำใหม่ๆ  เพ่ิมเติม เพ่ือลดกำรพึง่พิงลกูค้ำรำยใดรำยหนึง่มำกเกินไป 

 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนสินค้า   

  สินค้ำเคมีภัณฑ์ท่ีบริษัทจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีรำคำผันแปรตำมรำคำ
น ำ้มนัดิบในตลำดโลกและภำวะอตุสำหกรรมปิโตรเคมีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นวฏัจกัร ท ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงในเร่ือง
ของต้นทนุสินค้ำ ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทอย่ำงหลีกเลี่ยงไมไ่ด้  

  ต้นทนุขำยสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นต้นทนุสินค้ำ บริษัทมีกำรติดตำมสภำวะกำรเคลื่อนไหวของรำคำเคมีภณัฑ์ทัง้
ในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของรำคำน ำ้มนัดิบในตลำดโลกอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือเตรียมพร้อมกบักำร
เปลี่ยนแปลงรำคำต้นทุนสินค้ำของบริษัท และเพ่ือวำงแผนกำรขำยและวำงแผนกำรบริหำรสินค้ำคงคลังได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   

  อย่ำงไรก็ตำมควำมเสี่ยงของบริษัทจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำสินค้ำในตลำดโลกจำกปัจจยัดงักลำ่วอำจถกูจ ำกดั
ลงได้ในระดบัหนึ่ง เน่ืองจำกลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลกูค้ำท่ีอยู่ในธุรกิจน ำ้มนั และปิโตรเคมี ซึ่งมีควำมเข้ำใจใน
สภำวะ แนวโน้ม และวฏัจกัรของรำคำวตัถุดิบดงักล่ำวอยู่แล้ว ท ำให้บริษัทมีควำมยืดหยุ่นในกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำ
ได้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอนัมีผลต่อรำคำสินค้ำดงักล่ำว ประกอบกับสินค้ำท่ีบริษัทสัง่ซือ้หรือน ำเข้ำมำเพ่ือ
จ ำหน่ำยส่วนใหญ่จะมีค ำสั่งซือ้จำกลูกค้ำแล้ว หรือเป็นสินค้ำท่ีมีกำรท ำสัญญำซือ้ขำยกับลูกค้ำเป็นรำยปีและมีกำร
ก ำหนดรำคำซือ้ขำยท่ีแน่นอนอยู่แล้ว   

 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้า (Principle) รายใหญ่  

  กำรประกอบธุรกิจของบริษัทมีทัง้กำรน ำเข้ำและสัง่สินค้ำจำกผู้ผลิตในประเทศ เพ่ือจดัจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท
สำรเคมี และอปุกรณ์ส ำหรับใช้ในโรงงำนอตุสำหกรรมต่ำงๆ ซึ่งสินค้ำหลกัๆ ท่ีบริษัทจัดจ ำหน่ำย บริษัทได้เป็นตวัแทน
จ 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  
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  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 ผลิตสินค้ำรำยใหญ่ดงักล่ำว โดยสญัญำเป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยส่วนใหญ่มีอำยุประมำณ 1 - 3 ปี และมีเง่ือนไขในกำรต่ออำยุสญัญำไว้อย่ำงชดัเจน แต่อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ต่ออำยุสญัญำหรือขอยกเลิกสญัญำเมื่อครบก ำหนด ซึ่งจะท ำให้บริษัท
สญูเสียรำยได้จำกกำรเป็นตวัแทนในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำนัน้ๆ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับผู้ ผลิตรำยใหญ่ ได้แก่ UOP LLC และ PALL 
Corporation อย่ำงต่อเน่ืองมำเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 20 ปี และเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กบับริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จ ำกดั เป็นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำบริษัทมีควำมสมัพนัธ์อนัดีและได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ผลิต
ดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ืองมำโดยตลอด  บริษัทมีแนวโน้มกำรสัง่ซือ้สินค้ำจำกผู้ผลิตเพ่ิมขึน้ตำมกำรเติบโตของยอดขำยของ
บริษัท ท ำให้มีควำมเช่ือมั่นว่ำบริษัทจะได้รับกำรต่ออำยุสัญญำกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับผู้ ผลิตดังกล่ำว
ต่อเน่ืองต่อไปในอนำคต นอกจำกนีบ้ริษัทไม่เคยมีประวัติไม่ได้รับกำรต่อสัญญำกับผู้ ผลิตรำยใหญ่ดังกล่ำวตลอด
ระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ 

 

3.3 ความเส่ียงโครงการ 

3.3.1  โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน  2 โครงการที่ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ ของบริษัท 
ยูเอซี แอนด์ ทพีีท ีเอน็เนอร์ยี่ จ ากัด (บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 51) 

 ปัจจบุนับริษัทฯ มีโครงกำร 2 โครงกำรท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและใกล้จะแล้วเสร็จ คือ โครงกำรภูผำม่ำน 1 
และ ภผูำมำ่น 2 ตัง้อยู่ท่ี อ. ภผูำมำ่น จ. ขอนแก่น ซึง่โครงกำรทัง้ 2 โครงกำรนี ้เป็นโครงกำรผลิตไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพจำกพืช
พลงังำน และกำรด ำเนินกำรโครงกำรทัง้ 2 โครงกำรดงักลำ่ว อำจมีควำมเสี่ยงดงัตอ่ไปนี ้ 

 ความเส่ียงด้านวัตถุดบิ 

โรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพจำกพืชพลงังำนทัง้ 2 แห่งนี ้จะใช้หญ้ำเนเปียร์เป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิต ซึง่อำจมีควำม
เสี่ยงหำกขำดแคลนด้ำนวตัถดุิบท่ีจะป้อนเข้ำสูโ่รงงำน โดยแตล่ะโครงกำรต้องกำรพืน้ท่ีปลกูหญ้ำเนเปียร์ประมำณ 600 – 
800 ไร่  บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึควำมเสี่ยงดงักลำ่วเป็นอย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือลดควำมเสี่ยงดงักล่ำว บริษัท ฯ ได้มีกำร
ทดลองและสนบัสนนุให้เกษตรกรในพืน้ท่ีรอบๆ   โครงกำรปลกูหญ้ำเนเปียร์ และรับซือ้ในสญัญำระยะยำว โดยมีกำรท ำ
โครงกำรจดัท ำประชำคมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่เกษตรกรในเร่ืองกำรปลกูหญ้ำและส่งเสริมให้มีกำรปลกูหญ้ำเพ่ือน ำมำ
ขำยป้อนให้กับทำงโรงงำน สนับสนุนเงินลงทุนเร่ิมต้นแก่เกษตร พร้อมสนบัสนุนด้ำนเคร่ืองจกัรหนักในกำรเตรียมพืน้ท่ี
ปลูก บริกำรรถเก็บเก่ียวและขนส่งมำยังโรงแรม  นอกจำกนีย้ังส่งเสริม ให้เกษตรรวมตวักัน เป็นพืน้ท่ีปลูกขนำดใหญ่ 
ประมำณ 100 ไร่ ขึน้ไปเพ่ือท ำสญัญำระยะยำวอีกด้วย  
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 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐ  

บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำครัฐ เน่ืองจำกนโยบำยภำครัฐในเร่ืองกำรรับซือ้ไฟฟ้ำ
ปัจจุบันยังไม่ชัดเจน ประกอบกับข้อจ ำกัดในเร่ืองของสำยส่ง ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรดงักล่ำวของบริษัทมีควำมเสี่ยง 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังคงด ำเนินกำรก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จ และพยำยำมชีแ้จงให้ภำครัฐเข้ำใจถึงควำมจ ำเป็นและ
ประโยชน์ท่ีทำงเกษตรในชมุชนจะได้รับจำกทำงโครงกำรในกำรส่งเสริมรำยได้จำกกำรปลกู และจ ำหน่ำยหญ้ำเนเปียร์ซึง่
เป็นวตัถุดิบหลกัให้กับทำงโรงงำน และอีกประกำรหนึ่ง โรงงำนก๊ำซชีวภำพเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนำและส่งเสริม
พลงังำนทดแทนของกระทรวงพลงังำนระยะ 10 ปี (2012 – 2021) ท่ีตัง้เป้ำเพ่ิมกำรใช้พลงังำนทดแทนอย่ำงน้อยร้อยละ 
25 ของพลงังำนท่ีต้องกำรทัง้หมด 
 
3.4 ความเส่ียงจากผลประกอบการของบริษัทร่วม 

 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั (“บำงจำกไบโอฟเูอล”) สดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 30 ซึง่
เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบำงจำกไบโอฟูเอลได้ด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2552 เป็นต้นมำ 
บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกผลประกอบกำรของบำงจำกไบโอฟูเอล  โดยผลประกอบกำรของบำงจำก  ไบโอฟูเอล จะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อก ำไรสทุธิและงบกำรเงินของบริษัท รำยได้จำกส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนจำกเงินลงทุนดงักล่ำว จะ
ไมม่ีกำรหกัต้นทนุใดๆ ในงบก ำไรขำดทนุของบริษัท และเป็นรำยได้ท่ีบริษัทไมต้่องน ำมำค ำนวณภำษีเงินได้นิติบคุคล  

 ดงันัน้หำกบำงจำกไบโอฟเูอลมีผลประกอบกำรท่ีดี จะท ำให้บริษัทรับรู้ก ำไรจำกเงินลงทนุ และสง่ผลให้ก ำไร
สทุธิของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้ ในทำงตรงกนัข้ำมหำกผลประกอบกำรของบำงจำกไบโอฟเูอลไมด่ี หรือมีผลขำดทนุกจ็ะสง่ผล
ตอ่ก ำไรสทุธิของบริษัทให้ลดลงได้   โดยในปี 2557 บำงจำกไบโอฟเูอล ได้ตดัสินใจลงทนุโรงงำนผลิตไบโอดีเซลหน่วยท่ี 2 
ซึง่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรออกแบบก่อสร้ำง จะแล้วเสร็จภำยในไตรมำส 2 ปี 2559  ทัง้นี ้ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบ
ธุรกิจของบำงจำกไบโอฟเูอล สรุปได้ดงันี ้

 ความเส่ียงจากความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดบิ 

 เน่ืองจำกกำรผลิตไบโอดีเซลยงัคงต้องพึง่พำน ำ้มนัปำล์มดิบเป็นหลกั ซึง่น ำ้มนัปำล์มดิบเป็นสินค้ำโภคภณัฑ์
ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตำมปริมำณอุปสงค์และอปุทำนในตลำด ในภำวะควำมไม่สมดลุของอุปสงค์และอปุทำน 
จะมีผลต่อเสถียรภำพของรำคำน ำ้มนัปำล์มดิบ ท ำให้รำคำมีควำมผนัผวนและอำจมีผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิตไบโอ
ดีเซลได้ ซึ่งหำกต้นทุนกำรผลิตไบโอดีเซลอยู่ในระดบัสูงจะเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำและกำรส่งเสริมกำรใช้พลงังำน
ทดแทน  ทัง้นีต้ำมนโยบำยภำครัฐในปี 2557 กระทรวงพลงังำนมีนโยบำยก ำหนดบงัคบัใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลจำก B5 เป็น 
B7 (น ำ้มนัดีเซลท่ีมีสว่นผสมของน ำ้มนัปำล์ม 7%) ภำยในปี 2557 จะท ำให้เกิดควำมต้องกำรไบโอดีเซลจำก B100 วนัละ
ประมำณ 3.5-4.5 ล้ำนลิตร คิดเป็นปริมำณน ำ้มนัปำล์มดิบประมำณปีละ 1.6 ล้ำนต้น เพ่ิมขึน้จำกควำมต้องกำรน ำ้มนั
ปำล์มดิบเดิมประมำณวนัละ 1 ล้ำนตนั และตัง้เป้ำปรับให้เป็น B10 ภำยในปี 2562 ซึง่อำจสง่ผลให้ปำล์มในตลำดมีรำคำ
สูงขึน้ ทัง้นีภ้ำครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเตรียมวำงนโยบำยจัดสรรปริมำณปำล์มให้
เพียงพอตอ่กำรบริโภคและกำรน ำมำผลิตพลงังำน  

 บำงจำกไบโอฟูเอลได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกปัญหำควำมผันผวนของวตัถุดิบปำล์มน ำ้มนัดิบ ซึ่งเป็น
ต้นทนุหลกัในกำรผลิตไบโอดีเซล โดยได้ด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้จำกควำมผนัผวนของปริมำณวตัถุดิบ 
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ด้วยกำรคดัเลือกผู้ผลิตท่ีมีคุณภำพและควำมน่ำเช่ือถือเป็นคู่ค้ำกว่ำ 30 โรงงำน เพ่ือกระจำยควำมเสี่ยงในกำรจัดหำ
วตัถดุิบ อีกทัง้ได้มีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัปำล์มดิบในระยะยำว (3 ปี) กบั Supplier รำยใหญ่บำงรำย โดยมีปริมำณ
ตำมท่ีตกลงกนัในแตล่ะสญัญำ ส ำหรับรำคำซือ้ขำยจะอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดของน ำ้มนัปำล์มดิบเป็นเกณฑ์  

 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญ่ 

 ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟเูอลสว่นใหญ่จ ำหน่ำยให้แก่บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั 
(มหำชน) (“BCP”) ซึง่เป็นบริษัทแมข่องบำงจำกไบโอฟเูอล (BCP ถือหุ้นบำงจำกไบโอฟูเอลร้อยละ 70) ซึง่สญัญำซือ้ขำย
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 โอกำสท่ีจะสญูเสีย
ลกูค้ำรำยใหญ่ดงักลำ่วมีน้อยมำก เน่ืองจำก BCP เป็นบริษัทแม่และเป็นผู้ก่อตัง้บำงจำกไบโอฟูเอล ตำมโครงกำรพฒันำ
พลงังำนทดแทน โดยให้บำงจำกไบโอฟเูอลเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 เป็นวตัถุดิบป้อนให้แก่ BCP ในกำรผลิตน ำ้มนัไบ
โอดีเซล   นอกจำกนี ้บำงจำกไบโอฟเูอลยงัมีควำมสำมำรถขำยผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลให้กบัลกูค้ำรำยอื่น ซึง่ประกอบด้วย
ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยใหญ่อื่นๆ อีกหลำยรำย 

 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

ในปัจจบุนัภำครัฐได้สง่เสริมกำรผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนกำรใช้น ำ้มนัดีเซล เพ่ือสง่เสริมเกษตรท่ีปลกูปำล์ม
และลดกำรน ำเข้ำน ำ้มนัจำกต่ำงประเทศ เพ่ิมควำมมัน่คงด้ำนพลงังำน และเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้พลงังำนทดแทนจำก
พืชอนัเป็นผลผลิตภำยในประเทศ โดยได้ให้ควำมช่วยเหลือและสนบัสนนุผู้ประกอบกำรผลิตไบโอดีเซลหลำยรูปแบบ อำทิ 
กำรส่งเสริมด้ำนวตัถุดิบหรือกำรขยำยพืน้ท่ีเพำะปลูกปำล์มน ำ้มนัท่ีจะน ำมำใช้ผลิตไบโอดีเซล สนบัสนุนผู้ประกอบกำร
ผลิตไบโอดีเซลตำมสิทธิประโยชน์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุน (BOI) กำรบงัคบัใช้น ำ้มนัดีเซลหมนุเร็ว
ท่ีต้องผสมไบโอดีเซล (B100) กำรก ำหนดรำคำอ้ำงอิงกำรจ ำหน่ำยไบโอดีเซล กำรสร้ำงตลำดส ำหรับไบโอดีเซลโดยใช้
มำตรกำรทำงภำษีเพ่ือให้รำคำขำยปลีกน ำ้มนัไบโอดีเซลต ่ำกว่ำน ำ้มนัดีเซล กำรก ำหนดลกัษณะและคณุภำพของไบโอ
ดีเซลเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้บริโภค รวมทัง้กำรก ำหนดอตัรำเงินชดเชยท่ีได้รับจำกกองทุนน ำ้มนั เน่ืองจำกรำคำไบ
โอดีเซลท่ีผลิตได้จะสงูกวำ่รำคำหน้ำโรงกลัน่ของน ำ้มนัดีเซลปกติ  

อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตภำครัฐมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรสนบัสนุนกำรผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทน
กำรใช้น ำ้มนัดีเซล อำจท ำให้ผู้ประกอบกำรผลิตไบโอดีเซลได้รับผลกระทบ กำรลงทุนอำจไม่ได้รับผลตอบแทนตำมท่ีได้
คำดกำรณ์ไว้ หรือท ำให้ได้รับผลตอบแทนลดลงและไม่คุ้มค่ำกบักำรลงทุน  แต่ทัง้นีโ้อกำสท่ีภำครัฐจะยกเลิกนโยบำย
สนบัสนนุกำรผลิตไบโอดีเซลซึง่เป็นอตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนมีน้อยมำก เน่ืองจำกกำรพฒันำพลงังำนทดแทนถือเป็น
ยุทธศำสตร์หลักของกำรพัฒนำพลังงำนของประเทศไทย ในกำรเพ่ิมควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศ ด้วยกำร
กระจำยควำมเสี่ยงไมใ่ห้ต้นทนุพลงังำนของประเทศผกูกบัรำคำน ำ้มนัปิโตรเลียมเพียงอย่ำงเดียว ซึง่จะเป็นประโยชน์ และ
สร้ำงควำมเติบโต มัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยัง่ยืน       
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 ความเส่ียงจากการลดลงของความต้องการใช้น า้มันดีเซล 

 เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอล ใช้เป็นส่วนประกอบเพ่ือน ำไปผสมในน ำ้มนัดีเซลในสดัส่วนต่ำงๆ  
ควำมต้องกำรไบโอดีเซลจึงขึน้กับแนวโน้มควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัดีเซลในตลำด ซึ่งขึน้อยู่กับภำวะกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ควำมต้องกำรใช้รถยนต์ แนวโน้มของรำคำน ำ้มนัดีเซลหรือเชือ้เพลิงอื่นๆ  ตลอดจนกำรเติบโตและกำรทดแทน
กนัของกำรใช้พลงังำนในรูปแบบตำ่งๆ  หำกควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัดีเซลเปลี่ยนแปลงไปจำกท่ีคำดกำรณ์ไว้ อำจกระทบต่อ
กำรจ ำหน่ำยไบโอดีเซลและรำยได้ของบำงจำกไบโอฟเูอล    

 บำงจำกไบโอฟเูอลมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจตำ่งๆ ภำวะตลำดและแนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรม
น ำ้มนัและพลงังำนอื่นๆ  ตลอดจนควำมต้องกำรพลงังำนของประเทศทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เพ่ือจะได้ปรับตวัให้ทนัต่อ 
สถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง อนัอำจส่งผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตได้  

 

3.5 ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.5.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

  ควำมผนัผวนของคำ่เงินบำทตอ่เงินสกลุดอลลำร์สหรัฐฯ  มีผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนธุรกิจเทรดดิง้ของ 
บริษัท  เน่ืองจำกบริษัทสัง่ซือ้สำรเคมีและอปุกรณ์ โดยสว่นใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ  และมีกำรช ำระ
เป็นเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐฯ ในขณะท่ีบริษัทมีสดัส่วนกำรขำยสินค้ำในประเทศและมีรำยได้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำท 
ดงันัน้บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน หำกค่ำเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐแข็งค่ำขึน้ จะท ำให้
บริษัทมีต้นทนุในกำรสัง่ซือ้สินค้ำเพ่ิมขึน้  บริษัทจงึมีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน 
โดยกำรท ำสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Currency Forward Contract)ส ำหรับธุรกรรมกำรค้ำให้
เหมำะสมกบัภำระหนีโ้ดยมีอำยุสญัญำประมำณ 1-6  เดือน  ติดตำมกำรเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด 
ตกลงท ำ สญัญำขำยสินค้ำแก่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ และเพ่ิมสดัส่วนรำยได้จำกกำรส่งออก(Natural Hedge)ให้
มำกขึน้  เช่นเดียวกบัปีท่ีผ่ำนมำ  

3.5.2 การจัดหาเงนิทุนและต้นทุนทางการเงนิ 

 บริษัทประกอบธุรกิจ ลงทุนด้ำนอตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนหรือพลงังำนทำงเลือก ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำย 
Latex Emulsion สำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่
น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนั หลอ่ลื่น โรงงำนโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้ำ และ
ระบบสำธำรณูปโภค เป็นต้น จำกกำรขยำยธุรกิจด้ำนพลงังำนทดแทน ด้ำนกำรลงทุนหรือกำรร่วมทุน วตัถุประสงค์เพ่ือ
น ำมำซึ่งรำยได้และก ำไรท่ีมั่นคงในระยะยำว  บริษัทได้วำงแผนด้ำนโครงสร้ำงเงินทุนและเงินกู้ อย่ำงรอบคอบและ
ระมดัระวงั  เพ่ือมิให้กำรลงทนุดงักลำ่วกระทบกระเทือนตอ่เงินทุนหมนุเวียนหรือสภำพคล่องท่ีใช้ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ
ปกติ  และเพ่ือกำรเติบโตในอนำคตอย่ำงมัน่คง  พร้อมทัง้มีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของตลำดเงินและตลำดทุนอย่ำง
ใกล้ชิด  ตลอดจนกำรพฒันำกำรใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินตำ่งๆ  ท ำให้บริษัทมีควำมเช่ือมัน่ว่ำจะสำมำรถจดัหำเงินทุนด้วย
ต้นทนุทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม 
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เน่ืองจำกกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆเพ่ือกำรเติบโตในอนำคต  บริษัทคำดว่ำยอดเงินกู้ ยืมระยะยำวจะเพ่ิมขึน้  
โดยจะรักษำระดบั อตัรำส่วนหนีส้ินต่อทุน(D/E Ratio) และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(Debt Service 
Coverage Ratio: DSCR)  ให้อยู่ภำยในกรอบท่ีธนำคำรก ำหนดในเง่ือนไขของสญัญำกู้ ยืมเงินตำ่งๆ ของบริษัท   

 
3.6 ความเส่ียงอ่ืน ๆ 
3.6.1 ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอ านาจก าหนดนโยบายบริหาร 

 ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 นำยกิตติ ชีวะเกต ุซึง่ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัท ถือหุ้นใน
บริษัทคิดเป็นร้อยละ 55  ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่เป็นเสียงข้ำงมำกสำมำรถควบคมุนโยบำย
และกำรบริหำรงำนในบริษัทได้ รวมทัง้สำมำรถควบคมุมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมำยหรือ
ข้อบงัคบัก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำร
ไมส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

 อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และมีกำรถ่วงดลุอ ำนำจดงักล่ำว บริษัท
จงึได้จดัโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรโดยบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและได้ก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำน กำรมอบ
อ ำนำจให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงชดัเจน มีกำรแต่งตัง้บุคคลภำยนอกท่ีเป็นอิสระเข้ำร่วมประชุมในคณะกรรมกำร
บริษัท 3 ท่ำน (ทกุท่ำนเป็นกรรมกำรตรวจสอบ) ซึง่มำกกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้สิน้ 7 ท่ำน เพ่ือท ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุมตัิรำยกำรต่ำง ๆ ก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้บริษัทได้
ก ำหนดมำตรกำรท ำรำยกำรกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยจ ำกัดกำรออกเสียงของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจำกนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยกำรว่ำจ้ำงบริษัทผู้ช ำนำญกำรจำกภำยนอกท่ีปฏิบตัิงำนเป็น
อิสระและขึน้ตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีหน้ำท่ีหลกัในกำรดแูลและควบคมุภำยในเพ่ือให้เป็นไปตำมระบบท่ีได้
ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นถงึควำมโปร่งใสและถ่วงดลุอ ำนำจในกำรบริหำรงำนบริษัท นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก ำหนดคู่มือบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และแต่งตัง้
คณะท ำงำน เพ่ือศกึษำ ติดตำม และทบทวนแผนบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ 

รำยละเอียดสินทรัพย์ถำวรของบริษัทท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ สรุปได้ดงันี ้   
                (หน่วย : ล้ำนบำท) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน 86,656,218.50 เป็นเจ้ำของ 
จดจ ำนองสถำบนักำรเงิน
มลูคำ่ 71,950,000 บำท 

 

2. อำคำรและสว่นปรับปรุง 89,693,235.31 เป็นเจ้ำของ 
จดจ ำนองเพ่ือเป็น
หลกัประกนักำรกู้ ยืมเงิน 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 774,035,967.37 เป็นเจ้ำของ 

จดจ ำนองเพ่ือเป็น
หลกัประกนักำรกู้ ยืมเงิน
และท ำสญัญำเช่ำแบบ 
ลีสซิ่งกบัสถำบนักำรเงิน 

4. เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 7,129,146.21 เป็นเจ้ำของ - 
5. เคร่ืองตกแตง่ส ำนกังำน 4,608,717.01 เป็นเจ้ำของ - 
6. ยำนพำหนะ 
 
 

28,160,231.60 

 

เป็นเจ้ำของ / บำงสว่นผ่อนช ำระตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน  

7. สินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง       
 

434,170,563.47 

 
 
 

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

                 รวม 1,424,454,079.47  
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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 19,20 เลขท่ี 1 ซอย
วิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดี
รังสิต  จตจุกัร กทม. 

3 
3 
3 

1 พ.ค. 56 
1 พ.ค. 56 
1 ก.ค. 56 

30 เม.ย.59 
30 เม.ย.59 
30 มิ.ย. 59 

96 
387 
320 

2.  ส ำนกังำน
ระยอง 

นำยอมัรินทร์ 
มะมิง 

เลขท่ี 188/76 ถนนสขุมุวิท 
ต ำบลมำบตำพดุ อ ำเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง 

2 1 มี.ค.58 28 ก.พ. 60 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. 57 
1 มี.ค. 57 

28 ก.พ. 60 
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 

8. ท่ีดิน 2ต ำบล5/ 

ต.กกแรต 
ต.ไกรกลำง 

โครงกำรท่อสง่
ก๊ำซธรรมชำติ 

ต.กกแรต ท่ีดิน จ ำนวน 47 แปลง 
เนือ้ท่ี 22-1-24 ไร่  

3 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 61 22 ไร่ 1 งำน 
24 ตำรำงวำ 

ต.ไกรกลำง ท่ีดิน จ ำนวน 16 แปลง 
เนือ้ท่ี 9-1-78 ไร่ 

3 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 61 9 ไร่ 1 งำน 
78 ตำรำงวำ  

หมำยเหต ุ :  1/นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ เป็นบุตรของนำยกิตติ ชีวะเกต ุผู้ ถือหุ้นใหญ่ และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
ของบริษัท กำรท ำสญัญำเช่ำระหว่ำงบริษัทกับนำงสำวชวิษศำ  ชีวะเกตุ ดงักล่ำว ถือเป็นกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัของบริษัทกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมเมื่อวนัท่ี 
10 พฤษภำคม 2556 มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และถือเป็นกำรท ำรำยกำรท่ี
สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท  



  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2558   หน้ำ 69 

 
 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 
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 ำนักงำนท่ีดินให้แล้วเสร็จ
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 

5/ ที่ดนิเช่า 2 ต าบล ที่จังหวัดสุโขทยั(โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตโิรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

กับโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือวำงระบบท่อสง่ก๊ำซธรรมชำติระหวำ่งโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมของผู้ เช่ำกบัโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ จ ำนวน 63 แปลง รวมพืน้ท่ีทัง้หมด 31 ไร่ 3 งำน 2 ตำรำงวำ 
ในต ำบลกกแรต และ ต ำบลไกรกลำง จงัหวดัสโุขทยั โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 
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ตลุำคม 2558 และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ ให้เช่ำยินยอม
ให้สิทธิบริษัทตอ่อำยกุำรเช่ำตอ่ไปได้อีกครำวละ 3 ปี แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 30 ปี 

 

 สถานที่ คู่สัญญา สถานที่เช่า 
ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่ 

จ านวน 
ปีที่เช่า 

วันเร่ิม 
สัญญา 

วันสิน้สุด 
สัญญา 

(ตร.ม.) 

 
บริษัทย่อย 
1. บริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ยี่ จ ากัด (UAC Energy) 

 1. พืน้ท่ีหลงั -
คำอำคำร 
(เพ่ือกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย์) 

บมจ.สหไทย 
สตีลไพพ์  

พืน้ท่ีหลงัคำอำคำรเก็บสินค้ำ 
เลขท่ี 78 หมูท่ี่ 3 ถ.ปู่ เจ้ำสมิง
พรำย ต.บำงหญ้ำแพรก อ.พระ
ประแดง จ.สมทุรปรำกำร 

25 31 ต.ค. 57 
 

31 ต.ค. 82 
 

8,000 
 

 2. พืน้ท่ีหลงั –
คำอำคำร 
(เพ่ือกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย์) 

บมจ.
บำงกอก 
เดค-คอน 

พืน้ท่ีหลงัคำอำคำรเก็บสินค้ำ 
เลขท่ี 52/3 หมูท่ี่ 8 ถ.บำงบวั
ทอง-สพุรรณบรีุ ต.ละหำร อ.
บำงบวัทอง จ.นนทบรีุ 
(โรงงำน 1-2) 

6 เดือน 1 ม.ค. 59 30 มิ.ย. 59 1,303 

 3. พืน้ท่ีหลงั -
คำอำคำร 
(เพ่ือกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย์) 

บมจ.
บำงกอก 
เดค-คอน 

พืน้ท่ีหลงัคำอำคำรเก็บสินค้ำ 
เลขท่ี 52/14 หมูท่ี่ 8 ถ.บำงบวั
ทอง-สพุรรณบรีุ ต.ละหำร อ.
บำงบวัทอง จ.นนทบรีุ 
(โรงงำน 3) 

6 เดือน 1 ม.ค. 59 30 มิ.ย. 59 743 

 
2. บริษัท โซล่า เอน็เนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด (Solar Energy Roof Power) 

 1. พืน้ท่ีหลงั -
คำอำคำร 
(เพ่ือกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลงังำน  
แสงอำทิตย์) 

บจก.วงศ์
บณัฑิต 

พืน้ท่ีหลงัคำอำคำร 
เลขท่ี 65 ถ.สรุำษฎร์-นำสำร ต.
ขนุทะเล อ.เมืองสรุำษฎร์ธำนี 
จ.สรุำษฎร์ธำนี  

25 
 

25 พ.ย. 57 
 

25 พ.ย. 82 
 

10,368 
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4.2.2 สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน    

 
ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย 

บริษัทประกัน 
ประเภท
กรมธรรม์ 

ทุนประกัน* 
ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

คลังสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ 
1. สิ่งปลกูสร้ำง
อำคำร
คลงัสินค้ำ 

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

บริษัท กรุงเทพ
ประกนัภยั
(มหำชน) 
 
 
 
 
 
 

กรมธรรม์
ประกนัอคัคีภยั 
ขยำยควำม
คุ้มครองถงึภยั
ลมพำย ุและภยั
ระเบิด 
 
 
 
 
 

10 ล้ำนบำท 

 
100 ล้ำนบำท 

 
 
 
 

1 ปี 
(วนัท่ี 12 
ตลุำคม 
2558 -12 
ตลุำคม 
2559) 
 
 
 
 

บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
ยกเว้น สิ่งปลกูสร้ำง 
(วงเงิน 10 ล้ำนบำท)
ผู้ รับประโยชน์ คือ 
นำงสำว 
ชวิษศำ ชีวะเกต ุใน
ฐำนะผู้ให้เช่ำคลงัสนิค้ำ 

โรงงาน CBG จังหวัดเชียงใหม่ (แม่แตง 1) 
1 สิ่งปลกูสร้ำง 
ตวัอำคำร 
โรงงำน
เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 
2.ประกนัควำม
สญูเสียหรือ
ควำมเสียหำย
ตอ่ทรัพย์สินของ
บคุคลภำยนอก  

บริษัท กรุงเทพ 
ประกนัภยั จ ำกดั
(มหำชน) 
 
 

All Risks 
Insurance 
 
 
 
ประกนัภยั
ควำมรับผิด
ตำมกฎหมำย
จำกกำร
ประกอบกิจกำร
ประเภท3 

180 ล้ำนบำท 
 
 

 
       30 ล้ำนบำท 

4 กมุภำพนัธ์ 
2559 –  
4 กมุภำพนัธ์ 
2560 

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

โรงงาน CBG จังหวัดเชียงใหม่ (แม่แตง 2) 
2 1. สิ่งปลสูร้ำง 
ตวัอำคำร 
โรงงำน
เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 
 

บริษัท กรุงเทพ 
ประกนัภยั จ ำกดั
(มหำชน) 
 
 

All Risks 
Insurance 
 
 
 
 

170 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 

2 ธนัวำคม 
2558 –  
2 ธนัวำคม 
2559 

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

บริษัทประกัน 
ประเภท
กรมธรรม์ 

ทุนประกัน* 
ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

2.ประกนัควำม
เสียหำยทำงกำร
เงินท่ีเกิดจำก
กำรสญูเสีย
รำยได้ 
3. ประกนัควำม
สญูเสียหรือ
ควำมเสียหำย
ตอ่ทรัพย์สินของ
บคุคลภำยนอก 

ประกนัภยั
หยดุชะงกั 
 
 
 
ประกนัภยั
ควำมรับผิดตอ่
บคุคลท่ี3 

15.60 ล้ำนบำท 
 
 
 
 

10 ล้ำนบำท 

โรงงาน PPP จังหวัดสุโขทยั 
1. สิ่งปลกูสร้ำง 
ตวัอำคำร 
โรงงำน 
เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ตำ่งๆ 

2.สตอ็ก อะไหล่
และ อื่นๆ 
3.ประกนัควำม
เสียหำยทำงกำร
เงินท่ีเกิดจำก
กำรสญูเสีย
รำยได้ 
 

บริษัท ทิพย
ประกนัภยั จ ำกดั
(มหำชน) 
 
 
 
 
 
 

All Risks 
Insurance 
 
 
 
 
 
ประกนัภยั
หยดุชะงกั 
 

570 ล้ำนบำท 
 
 
 

 
     0.6 ล้ำนบำท 
 

63 ล้ำนบำท 

26 ธนัวำคม 
2558 –  
26 ธนัวำคม 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. ประกนัควำม
สญูเสียหรือ
ควำมเสียหำย
ตอ่ทรัพย์สินของ
บคุคลภำยนอก 
 

บริษัท เมืองไทย
ประกนัภยั จ ำกดั
(มหำชน) 

ประกนัภยั
ควำมรับผิด
ตำมกฎหมำย
จำกกำร
ประกอบกิจกำร
ประเภท3 

25 ล้ำนบำท 6 พฤษภำคม 
2558 – 6 
พฤษภำคม 
2559 

บมจ. ยเูอซี โกลบอล  
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ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย 

บริษัทประกัน 
ประเภท
กรมธรรม์ 

ทุนประกัน* 
ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

โรงงาน BKD1 จังหวัดนนทบุรี 
1.ประกนัภยัแผง
โซลำ่และ
อปุกรณ์รวม
โครงสร้ำง
หลงัคำ 
 
 
2.ประกนัควำม
เสียหำยทำงกำร
เงินท่ีเกิดจำก
กำรสญูเสีย
รำยได้ 
3. คุ้มครอง
ควำมสญูเสีย
หรือควำม
เสียหำยตอ่
ทรัพย์สนิของ
บคุคลภำยนอก 

บริษัท แอกซำ่ 
ประกนัภยั 

All Risks 
Insurance 
 
 
 
 
 
ประกนัภยั
หยดุชะงกั 
 
 
 
ประกนัภยั
ควำมรับผิดตอ่
บคุคลท่ี3 
 
 
 
 

11.50 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 

1.65 ล้ำนบำท 
 
 
 
 

3 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 

9 สิงหำคม 
2558 – 9 
สิงหำคม 
2559 

บจก. ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี 
/ผู้ รับประโยชน์ 
บริษัท ธนำคำรไทย
พำณิชย์ จ ำกดั 
(มหำชน) ตำมภำระ
ผกูพนั 
 
 

โรงงาน BKD2 จังหวัดนนทบุรี 
1.ประกนัภยัแผง
โซลำ่และ
อปุกรณ์รวม
โครงสร้ำง
หลงัคำ 
 
 
2.ประกนัควำม
เสียหำยทำงกำร
เงินท่ีเกิดจำก
กำรสญูเสีย
รำยได้ 

บริษัท แอกซำ่ 
ประกนัภยั 

All Risks 
Insurance 
 
 
 
 
 
ประกนัภยั
หยดุชะงกั 
 
 
 

6.50 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 

1 ล้ำนบำท 
 
 
 
 

18 ธนัวำคม 
2558 – 18 
ธนัวำคม 
2559 

บจก. ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี 
/ผู้ รับประโยชน์ 
บริษัท ธนำคำรไทย
พำณิชย์ จ ำกดั 
(มหำชน) ตำมภำระ
ผกูพนั 
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ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย 

บริษัทประกัน 
ประเภท
กรมธรรม์ 

ทุนประกัน* 
ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

3. ประกนัควำม
สญูเสียหรือ
ควำมเสียหำย
ตอ่ทรัพย์สินของ
บคุคลภำยนอก 
 

ประกนัภยั
ควำมรับผิดตอ่
บคุคลท่ี3 
 
 
 
 

1 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 

โรงงานสหไทย จังหวัดสมุทรปราการ 
1.ประกนัภยัแผง
โซลำ่และ
อปุกรณ์รวม
โครงสร้ำง
หลงัคำ 
 
 
2.ประกนัควำม
เสียหำยทำงกำร
เงินท่ีเกิดจำก
กำรสญูเสีย
รำยได้ 
3. ประกนัควำม
สญูเสียหรือ
ควำมเสียหำย
ตอ่ทรัพย์สินของ
บคุคลภำยนอก 

บริษัท สำมคัคี
ประกนัภยั 

All Risks 
Insurance 
 
 
 
 
 
ประกนัภยั
หยดุชะงกั 
 
 
 
ประกนัภยั
ควำมรับผิดตอ่
บคุคลท่ี3 

46.50 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 

7.983360 ล้ำน
บำท 

 
 
 
 

5 ล้ำนบำท 
 

15 กรกฎำคม 
2558 - 15 
กรกฎำคม 
2559 

บจก. ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี 
/ผู้ รับประโยชน์ 
บริษัท ธนำคำรไทย
พำณิชย์ จ ำกดั 
(มหำชน) ตำมภำระ
ผกูพนั 

โรงงานวงศ์บัณฑติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1.ประกนัภยัแผง
โซลำ่และ
อปุกรณ์รวม
โครงสร้ำง
หลงัคำ 
 
 

บริษัท สำมคัคี
ประกนัภยั 

All Risks 
Insurance 
 
 
 
 
 

46.50 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 

15 กรกฎำคม 
2558 - 15 
กรกฎำคม 
2559 

บจก. โซลำ่ เอน็เนอร์จี 
รูฟ พำวเวอร์ /ผู้ รับ
ประโยชน์ 
บริษัท ธนำคำรไทย
พำณิชย์ จ ำกดั 
(มหำชน) ตำมภำระ
ผกูพนั 
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ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย 

บริษัทประกัน 
ประเภท
กรมธรรม์ 

ทุนประกัน* 
ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

 
2.ประกนัควำม
เสียหำยทำงกำร
เงินท่ีเกิดจำก
กำรสญูเสีย
รำยได้ 
3. ประกนัควำม
สญูเสียหรือ
ควำมเสียหำย
ตอ่ทรัพย์สินของ
บคุคลภำยนอก 

 
ประกนัภยั
หยดุชะงกั 
 
 
 
ประกนัภยั
ควำมรับผิดตอ่
บคุคลท่ี3 

 
7.983360 ล้ำน

บำท 
 
 
 
 

5 ล้ำนบำท 
 

หมำยเหต:ุ  * ทนุประกนัภยัทรัพย์สินครอบคลมุมลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพย์ท่ีท ำประกนัภยั 
   

5.2.3 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 
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 
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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  

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 
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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 

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 
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           (4)     โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ ( Solar PV Rooftop ) – บางกอก เดค-คอน 1 

 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ของบริษัท ท่ีตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวนัท่ี 03 เมษำยน 2557 ในกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์ ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณปูโภคและบริกำรพืน้ฐำน ตำมบตัรสง่เสริมกำรลงทนุเลขท่ี 1434(1)/2557 โดย
จะได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรสง่เสริมกำรลงทนุ อำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญัติกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระรำชบญัญตัิสง่เสริมกำรลงทนุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมีเง่ือนไขกำรสง่เสริมกำรลงทนุท่ีส ำคญั ได้แก่  

1. ได้รับอนญุำตน ำคนตำ่งด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช 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 

เง่ือนไขท่ีส ำคญัเฉพำะโครงกำร 

1. เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมจะต้องเป็นเคร่ืองจักรใหม่ และเคร่ืองจักรซึง่ได้รับยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอำกรขำเข้ำนัน้ จะต้องน ำเข้ำมำภำยในวนัท่ี 3 ตลุำคม 2559 

2. จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมท่ีจะเปิดด ำเนินกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดือน นบัแต่วนัท่ี
ออกบตัรสง่เสริม 

3. จะต้องด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ชนิดผลิตภณัฑ์ ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ 
3.2 ขนำดของกิจกำร มีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ 0.187 เมกะวตัต์ (เวลำ
ท ำงำน 5 ชัว่โมง/วนั : 365 วนั/ปี ) 
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4. จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน  ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ  

มำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นบัแตว่นัท่ีเปิดด ำเนินกำร หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน

ก ำหนดเวลำดงักลำ่วจะถกูเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลำ 1 ปี 

           (5)      โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ ( Solar PV Rooftop ) – บางกอก เดค-คอน 2 

 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ของบริษัท ท่ีตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวนัท่ี 03 เมษำยน 2557 ในกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์ ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณปูโภคและบริกำรพืน้ฐำน ตำมบตัรสง่เสริมกำรลงทนุเลขท่ี 1433(1)/2557 โดย
จะได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรสง่เสริมกำรลงทนุ อำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญัติกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระรำชบญัญตัิสง่เสริมกำรลงทนุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมีเง่ือนไขกำรสง่เสริมกำรลงทนุท่ีส 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 ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมเป็นเวลำ 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 

เง่ือนไขท่ีส ำคญัเฉพำะโครงกำร 

1. เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมจะต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ และเคร่ืองจกัรซึง่ได้รับยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอำกรขำเข้ำนัน้ จะต้องน ำเข้ำมำภำยในวนัท่ี 3 ตลุำคม 2559 

2. จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมท่ีจะเปิดด ำเนินกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดือน นบัแต่วนัท่ี
ออกบตัรสง่เสริม 

3. จะต้องด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ชนิดผลิตภณัฑ์ ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ 
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3.2 ขนำดของกิจกำร มีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ 0.999 เมกะวตัต์ (เวลำ
ท ำงำน 5 ชัว่โมง/วนั : 365 วนั/ปี ) 

4. จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน  ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ  

มำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นบัแตว่นัท่ีเปิดด ำเนินกำร หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน

ก ำหนดเวลำดงักลำ่วจะถกูเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลำ 1 ปี 

 

            (6)     โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ ( Solar PV Rooftop ) – สหไทย 

 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัท ท่ีตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปรำกำร 
ได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวนัท่ี 03 เมษำยน  2557 ในกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภคและบริกำรพืน้ฐำน ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 
1435(1)/2557 โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน อำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญัติกำรลงทุน พ.ศ. 
2520 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระรำชบญัญตัิสง่เสริมกำรลงทนุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมีเง่ือนไขกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ี
ส 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 

เง่ือนไขท่ีส ำคญัเฉพำะโครงกำร 
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1. เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมจะต้องเป็นเคร่ืองจักรใหม่ และเคร่ืองจักรซึง่ได้รับยกเว้นหรือ

ลดหย่อนอำกรขำเข้ำนัน้ จะต้องน ำเข้ำมำภำยในวนัท่ี 3 ตลุำคม 2559 

2. จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมท่ีจะเปิดด ำเนินกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดือน นบัแต่วนัท่ี

ออกบตัรสง่เสริม 

3. จะต้องด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ชนิดผลิตภณัฑ์ ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ 
3.2 ขนำดของกิจกำร มีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ 0.999 เมกะวตัต์ (เวลำ
ท ำงำน 5 ชัว่โมง/วนั : 365 วนั/ปี ) 

4. จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน  ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ  
มำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นบัแตว่นัท่ีเปิดด ำเนินกำร หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน
ก ำหนดเวลำดงักลำ่วจะถกูเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลำ 1 ปี 

            (7)     โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ ( Solar PV Rooftop ) – วงศ์บัณฑติ 

 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ของบริษัท ท่ีตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอเมืองสรุำษฎร์ธำนี จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี 
ได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ เมื่อวนัท่ี 06 กมุภำพนัธ์ 2558 ในกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภคและบริกำรพืน้ฐำน ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 
1161(1)/2558 โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน อำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญัติกำรลงทุน พ.ศ. 
2520 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระรำชบญัญตัิสง่เสริมกำรลงทนุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมีเง่ือนไขกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ี
ส 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 
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7. ได้รับอนญุำตให้หกัคำ่ขนสง่ คำ่ไฟฟ้ำ และคำ่ประปำ สองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเป็นระยะเวลำสิบปีนบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 

8. ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตัง้หรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละย่ีสิบห้ำของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจำกกำรหกัคำ่เสื่อมรำคำตำมปกติ 
เง่ือนไขท่ีส ำคญัเฉพำะโครงกำร 

1. เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมจะต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม่  และเคร่ืองจักรซึง่ได้รับยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอำกรขำเข้ำนัน้ จะต้องน ำเข้ำมำภำยในวนัท่ี 6 สิงหำคม 2560 

2. จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมท่ีจะเปิดด ำเนินกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน  36 เดือน นบัแต่วนัท่ี
ออกบตัรสง่เสริม 

3. จะต้องด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

3.1  ชนิดผลิตภณัฑ์ ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำ 
3.2 ขนำดของกิจกำร มีก ำลังผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลังคำ 0.753 เมกะวัตต์ 

(เวลำท ำงำน 5 ชัว่โมง/วนั : 365 วนั/ปี ) 
4. จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน  ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ  

มำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน
ก ำหนดเวลำดงักลำ่วจะถกูเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลำ 1 ปี 

 
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



  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2558   หน้ำ 83 

 

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 
บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกดั (“TPT”)  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรผลิตก๊ำซ
ชีวภำพ เพ่ือใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำรขนส่ง คมนำคม และอตุสำหกรรมทัว่ไป ปัจจุบนั UAC TPT อยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรโครงกำร CBG จ ำนวน 2 โครงกำร ในจงัหวดัขอนแก่น โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ 
นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส และนำยชัชพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัท
ดงักลำ่ว 

3. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC Energy) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 สิงหำคม 2556 ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียน 70 ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือด ำเนินกำรลงทุนท่ีเก่ียวข้อง
กบัด้ำนพลงังำน ปัจจุบันด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรผลิตไฟฟ้ ำจำก
พลงังำนแสงอำทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง จ ำนวน 3 โครงกำร  โดยมีผู้บริหำรของบริษัท 
ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส และนำยชัชพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรใน
บริษัทดงักลำ่ว 

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 จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี ปัจจุบันด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์   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 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงอดัแท่ง โดยมีผู้บริหำรของ
บริษัท ได้แก่ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส และนำยชชัพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

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 
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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 
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 2558 บริษัทไมมี่ข้อพิพำททำงกฎหมำย ซึง่อำจก่อให้เกิดผลเสียหำยตอ่บริษัทและบริษัทย่อย 
และไมมี่ข้อพิพำททำงกฎหมำยอ่ืนใดท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

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 : 373,173,701 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 315,937,050.50 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 631,874,101 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 : 99,600,000 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 : 70,000,000 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 : 12,525,000 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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  ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : UAC Advance Polymer & Chemicals Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100  
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหนำ่ยลำเท็กซ์อีมลัชัน่และลำเท็กซ์โพลิเมอร์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105558011415 
ทนุจดทะเบียน : 180,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 180,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 1,800,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 21 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดี

รังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2537-9016 
โทรสำร : 0-2537-9015 

 
  ช่ือบริษัท  :  บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ ำกัด 

ช่ือภำษำองักฤษ : Sebigas UAC Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 49 (ถือผำ่นบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ออกแบบ รับเหมำ ก่อสร้ำง โครงกำรด้ำนพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556161801 
ทนุจดทะเบียน : 14,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 14,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 140,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 18 อำคำรทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 ถนนวิภำวดี

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 
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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 
 

6.3 ช่ือ สถำนที่ตัง้ ของบุคคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 

1) นำยทะเบียนหุ้นสำมญั บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  เลขท่ี 93 ชัน้ 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพมหำนคร 10400 
  โทรศพัท์  0-2009-9000   
 
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 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 373,173,701 บำท เรียกช ำระแล้ว 315,937,050.50 บำท 
แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 631,874,101 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท  
 

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
                                                                                                          ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558    

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จ านวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ 

1. นายกิตต ิชีวะเกตุ 347,762,263 55.04 
2. กลุ่มจารุมโนภาส 43,002,206 6.81 

 2.1 นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส  28,059,401 4.44 

 2.2 นำงสำวนิรนชุ จำรุมโนภำส  14,942,805 2.36 
3. กลุ่มเสรีวิวัฒนา 28,875,013 4.57 

 3.1 นำงวรำณี เสรีวิวฒันำ  20,060,522 3.17 

 3.2 นำงสำวพิมพ์ศริิ เสรีวิวฒันำ  7,343,325 1.16 
4. นางศัลยา จารุจินดา  16,562,812 2.62 
5. กลุ่มโกสียรักษ์วงศ์ 16,406,875 2.60 

 9.1 นำยไพฑรูย์ โกสียรักษ์วงศ์     16,562,812 2.60 

 9.2 นำงสำวไพลิน โกสียรักษ์วงศ์ 5,050 0.001 
6. กลุ่มเลิศรัชต์กุล 15,087,530 2.39 

 6.1 นำยเจียรนยั เลิศรัชต์กลุ  12,187,530  1.93 

 6.2 นำงลดัดำ เลิศรัชต์กลุ 2,277,045 0.36 
7. นายสุทธิพงศ์ เวศย์วรุตม์  13,917,782  2.20 
8. กลุ่มลัมประเสริฐ 8,842,103 1.40 

 7.1 นำงสำวกลัยำ ลมัประเสริฐ  8,814,491 1.39 

 7.2 นำงสำวมำลี ลมัประเสริฐ 27,825 0.004 
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด  8,308,140 1.31 
10. นางสาวนิรินทร์ จุ้ยอินทร์ 7,248,087 1,15 

 รวมผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 507,632,818 80.34 

 ผู้หุ้นรำยย่อย 124,241,283 19.66 

         รวมทัง้สิน้ 631,874,101 100.00 
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ส ำหรับทุนจดทะเบียนส่วนท่ีเหลือ จ ำนวน 57 ,236,650.50 บำท นัน้ มีไว้เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัท จ ำนวนไมเ่กิน 114,473,301 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท  

ข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของชำวตำ่งชำติ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชำวตำ่งชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออก

และช ำระแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 หุ้นของบริษัทท่ีถือครองโดยชำวตำ่งชำติมีประมำณร้อยละ 0.002 
ของทนุช ำระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก NVDR ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เป็นหลกัทรัพย์อ้ำงอิงจ ำนวน 8,308,140 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว ณ วนัดงักล่ำว  ทัง้นี ้ผู้ ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จำกหุ้น
ของบริษัทท่ีน ำไปอ้ำงอิงทุกประกำร จึงไม่สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นได้เน่ืองจำกมิใช่ผู้ ถือหุ้น
โดยตรงของบริษัท แตท่ัง้นีใ้นทำงปฏิบตัิ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นโดยจะออกเสียง
ลงคะแนนตำมดลุยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั มิใชอ่อกเสียงตำมค ำสัง่ของผู้ ถือ NVDR   

ทัง้นีจ้ ำนวนหุ้นของบริษัท ท่ีผู้ ลงทุนเข้ำมำลงทุนใน NVDR นัน้อำจมีกำรเปล่ียนแปลง  ซึ่งบริษัทจะไม่
สำมำรถก ำหนดได้ อย่ำงไรก็ตำมผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบจ ำนวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ได้จำกเว็บไซต์ของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr 

 
7.3  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

บริษัทได้มีกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (“UAC-W1”) 
จ ำนวนไม่เกิน 92,200,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม รวมถึงประชำชนและนักลงทุนทั่วไป ดังมีรำยละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

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

หุ้นเดิมของบริษัท ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรำ 5 หุ้นสำมญัเดิมตอ่ 1 หน่วยใบส ำคญั
แสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 
ในส่วนนี ้จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวัน Record Date (คือวนัท่ี 7 
พฤศจิกำยน พ.ศ.2555) โดยบริษัทได้รวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นดงักล่ำวตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นใน
วนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2555   
7.3.2  กำรจดัสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทท่ีได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 

บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ ำนวน 7,940,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมซึ่งได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทท่ีมีกำรออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตำมสดัส่วน
กำรถือหุ้น (Right Offering) ในจ ำนวน 39,700,000 หุ้น (ณ มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) ในอตัรำ 5 

http://www.set.or.th/nvdr
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หุ้นสำมญัใหมต่อ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยหุ้นเพิ่มทนุในส่วนนี ้
ได้ออกและเสนอขำยตอ่ผู้ ถือหุ้นเดมิในชว่งระหวำ่งวนัท่ี 26-30 พฤศจิกำยน 2555 ในรำคำหุ้นละ 3.00 บำท 
โดยบริษัทสำมำรถขำยหุ้นเพิ่มทนุในสว่นนีไ้ด้ครบทัง้จ ำนวน 
7.3.3  กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ให้แก่ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไปท่ีได้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุน

ของบริษัท 
บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ ำนวน 4,860,000 หน่วย ให้แก่

ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไปซึ่งได้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท (Public Offering) ในจ ำนวน 24,300,000 
หุ้น (ณ มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) ในอตัรำ 5 หุ้นสำมญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-
W1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี ้ได้ออกและเสนอขำยต่อประชำชนและนกัลงทุน
ทัว่ไป ในชว่งระหวำ่งวนัท่ี 10-11 มกรำคม 2556 ในรำคำหุ้นละ 7.90 บำท 
 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 มีก ำหนดกำรใช้สิทธิทุกวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน 

กนัยำยน และธันวำคม ของแตล่ะปี ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยวนัแรกและวนัสดุท้ำยของกำรใช้สิทธิ
คือวนัท่ี 29 มีนำคม 2556 และ วนัท่ี 29 มกรำคม 2559 ตำมล ำดบั โดยอตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วย ตอ่หุ้นสำมญั 1 
หุ้น รำคำกำรใช้สิทธิหุ้นละ 7.50 บำท 

เน่ืองด้วยท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2556 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ำย
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรำหุ้นละ 0.11112 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 51,198,482 บำท หรือคิดเป็นอตัรำ
ร้อยละ 60.88 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย โดยจ่ำยเป็นหุ้นสำมญัในอตัรำ 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล 
หรือคิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท และจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.01112 บำท (กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดมีเศษ
ของหุ้นเดิมหลงักำรจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.10 
บำท)  ซึ่งจำกกำรอนุมัติกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักล่ำวท ำให้บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 
92,150,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักล่ำว  ทัง้นี ้กำรให้สิทธิดงักล่ำว
ยงัมีควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกต้องรอกำรอนุมตัิจำกท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2556 ในวนัท่ี 5 เมษำยน 
2556  ซึ่งท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลตำมท่ีบริษัทเสนอ  โดยบริษัทได้ก ำหนดวนั
บนัทึกรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 3 เมษำยน 2556 และวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำร
โอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 4 เมษำยน 2556 และก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556 
โดยวนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยขึน้เคร่ืองหมำย XD หุ้นของบริษัท คือ วนัท่ี 1 เมษำยน 2556   

กำรจำ่ยปันผลเป็นหุ้นปันผลดงักลำ่วข้ำงต้น เข้ำขำ่ยเป็นเง่ือนไขท่ีก ำหนดให้บริษัทต้องด ำเนินกำรปรับรำคำ
กำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของ UAC-W1 ตำมข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (“ข้อก ำหนดสิทธิของ UAC-
W1”)  สง่ผลให้มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของ UAC-W1 ส ำหรับกำรใช้สิทธิในครัง้ท่ี 2 (วนัท่ี 
28 มิถนุำยน 2556) เป็นต้นไป  ดงันี ้



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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 เดมิก่อนการปรับสิทธิ 
หลังการปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตัง้แต่

วันท่ี 1 เมษายน 2556 
รำคำกำรใช้สิทธิ 7.50 บำทตอ่หุ้น  6.25 บำทตอ่หุ้น 
อตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หนว่ย:  1 หุ้น 1 หนว่ย: 1.20 หุ้น* 

* ในกรณีท่ีหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ของกำรแสดงควำมจ ำนงกำร
ใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
 นอกจำกนี ้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2556 ได้มีมติอนมุตัใินเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

-  กำรลดทุน จดทะเบียนของบริษัท  โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีเหลือจำกกำรจัดสรรเพ่ือรองรับใบส ำคญั
แสดงสิทธิ UAC-W1 จ ำนวน 50,497 หุ้น 

-  กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบก ำหนดวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรปรับ
สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวนไม่เกิน 110,600,000 หุ้น มลูคำ่ท่ี
ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยมีรำยละเอียดกำรเพิ่มทนุ ดงันี ้

    ก.  เพิ่มทนุโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหมเ่พ่ือรองรับกำรจำ่ยหุ้นปันผล จ ำนวนไมเ่กิน 92,150,000 หุ้น 
    ข.  เพิ่มทนุเพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ ำนวนไมเ่กิน 18,450,000 หุ้น 
 

จำกนัน้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ำย
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรำหุ้นละ 0.06945 บำท เป็นเงินจ ำนวน 38,490,723.18 บำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 49.75 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย โดยจำ่ยเป็นหุ้นสำมญัในอตัรำ 8 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผลหรือ
คิดเป็นเงิน 0.06250 บำทตอ่หุ้น และจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำ 0.00695 บำทต่อหุ้น  (กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดมีเศษ
ของหุ้ นเดิมหลังกำรจัดสรรหุ้ นปันผลแล้ว ให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้ นปันผลในอัตรำหุ้ นละ 
0.06250 บำท)  ซึง่จำกกำรอนมุตักิำรจำ่ยหุ้นปันผลดงักลำ่วท ำให้บริษัทจะต้องจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่
เกิน 69,280,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักล่ำว  ทัง้นี ้กำรให้สิทธิ
ดงักล่ำวยงัมีควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกต้องรอกำรอนุมตัิจำกท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ในวนัท่ี 9 
เมษำยน 2558  ซึ่งท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลตำมท่ีบริษัทเสนอ  โดยบริษัทได้
ก ำหนดวันบนัทึกรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 3 เมษำยน 2558 และวันปิดสมุด
ทะเบียนพกักำรโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 7 เมษำยน 2558 และก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 30 
เมษำยน 2558 โดยวันแรกท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้เคร่ืองหมำย XD หุ้นของบริษัท คือ วันท่ี 1 
เมษำยน 2558   

กำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นปันผลดงักล่ำวข้ำงต้น เข้ำข่ำยเป็นเง่ือนไขท่ีก ำหนดให้บริษัทต้องด ำ เนินกำรปรับ
รำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของ UAC-W1 ตำมข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของ
ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (“ข้อก ำหนดสิทธิของ 
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UAC-W1”)  ส่งผลให้มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของ UAC-W1 ส ำหรับกำรใช้สิทธิในครัง้ท่ี 
10 (วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2558) เป็นต้นไป  ดงันี ้

 เดมิก่อนการปรับสิทธิ 
หลังการปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตัง้แต่

วันท่ี 1 เมษายน 2558 
รำคำกำรใช้สิทธิ 6.25 บำทตอ่หุ้น 5.5555 บำทตอ่หุ้น 
อตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หนว่ย: 1.20 หุ้น* 1 หนว่ย: 1.35 หุ้น* 

* ในกรณีท่ีหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ของกำรแสดงควำมจ ำนงกำร
ใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
 นอกจำกนี ้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 ได้มีมตอินมุตัใินเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

-  กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีเหลือจำกกำรจัดสรรเพ่ือรองรับใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W1 จ ำนวน 79,260 หุ้น 

-  กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบก ำหนดวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรปรับ
สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น มลูคำ่ท่ี
ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยมีรำยละเอียดกำรเพิ่มทนุ ดงันี ้

    ก.  เพิ่มทนุโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหมเ่พ่ือรองรับกำรจำ่ยหุ้นปันผล จ ำนวนไม่เกิน 69,280,000 หุ้น 
    ข.  เพิ่มทนุเพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ ำนวนไมเ่กิน 13,650,000 หุ้น 
 

ณ สิน้ปี 2558 ได้มีผู้ แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นของบริษัทจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 14,365 
หนว่ย จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ทัง้หมด 92,149,503 หนว่ย  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 มี.ค. 57) 14,365 17,237 107,731.25 
ครัง้ท่ี 6 – 8  ไมมี่ผู้ใช้สิทธิ 
ครัง้ท่ี 9 (31 มี.ค. 58) 228,984 274,780 1,717,375.00 
ครัง้ท่ี 10 (30 มิ.ย. 58) ไมมี่ผู้ใช้สิทธิ 
ครัง้ท่ี 11 (30 ก.ย. 58) 6,000,100 8,100,135 45,000,750.00 
ครัง้ท่ี 12 (30 ธ.ค. 58) ไมมี่ผู้ใช้สิทธิ 
รวมทัง้สิน้ 7,382,482 9,699,832 55,368,593.75 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทมีใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 คงเหลือจ ำนวน 84,767,021 หนว่ย  
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7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 7.4.1  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้
และหกัส ำรองตำ่งๆ ทกุประเภทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม 
กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เง่ือนไขและข้อก ำหนดในสัญญำต่ำงๆ ท่ี
บริษัทผกูพนัอยู ่รวมทัง้ข้อจ ำกดัทำงกฎหมำย ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคตด้วย  ทัง้นี ้มติของ
คณะกรรมกำรบริษัทท่ีอนุมตัิให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน ำเสนอเพ่ือขออนุมตัิจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรของบริษัทมีอ ำนำจอนุมตัิให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ โดยจะ
รำยงำนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวถดัไป  

ข้อมลูกำรจำ่ยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2555 - 2557 
ปี 2555 2556 2557 

เงินปันผล/หุ้น 0.01112 0.16 0.00695 
หุ้นปันผล/หุ้น 0.10 - 0.0625 
อตัรำเงินปันผล/หุ้น 0.11112 0.16 0.06945 
อตัรำก ำไรสทุธิ/หุ้น  0.29 0.24 0.09 
อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิเฉพำะกิจกำร (%) 60.88 149.56 49.75 

 
7.4.2  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทร่วม 

บริษัท บำงจำก ไบโอฟเูอล จ ำกดั 
กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะต้องผ่ำนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น และจะกระท ำเมื่อบริษัทได้มีกำร

จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำ
ทุนส ำรองจะมีจ ำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและคณะกรรมกำรอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ีบริษัทมีผลขำดทุนสะสม ห้ำมมิให้มีกำรแบ่งเงินปันผล 

บริษัท เซบก๊ิำซ ยเูอซี จ ำกดั 
กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะต้องผ่ำนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท ำเมื่อบริษัทได้มีกำร

จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำ
ทุนส ำรองจะมีจ ำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  โดยจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 40 ของก ำไรหลงัจำกที่บริษัทได้มีกำรจดัสรรเงินตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้แล้ว  อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ี
บริษัทมีผลขำดทุนสะสม ห้ำมมิให้มีกำรแบ่งเงินปันผล 
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7.4.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (ทุกบริษัท) 
กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะต้องผ่ำนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น และจะกระท ำเมื่อบริษัทได้มีกำร

จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำ
ทุนส ำรองจะมีจ ำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่บริษัทมีผลขำดทุนสะสม 
ห้ำมมิให้มีกำรแบ่งเงินปันผล 
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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 8/8 
2. นำยกิตติ  ชีวะเกต ุ กรรมกำร  8/8 
3. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำร  8/8 
4. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส กรรมกำร  8/8 
5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 8/8 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 8/8 
7. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 8/8 

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 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนกำรเงินและบญัชี 
4. นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
5. นำยปกครอง มีจินดำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยขำยและพฒันำธุรกิจ* 
6. นำยชยัยศ ชณุห์วิจิตรำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยปฏิบตัิกำร** 

หมำยเหต:ุ   * เร่ิมงำนเม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2559 
           ** เร่ิมงำนเม่ือวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2559 

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 2558 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 1,240,000 

รวม 2,320,000 

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

 
ทัง้นี ้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เมื่อวนัท่ี 9 เมษำยน 2558 มีมติอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรรำยเดือนประจ ำปี 2558 เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000 บำท (ไม่รวมโบนสักรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำร) 
โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

ต ำแหน่ง 
คำ่ตอบแทน (บำท/คน/เดือน) 

2558 
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 2558 บริษัทจ่ำยคำ่ตอบแทนให้ผู้บริหำร ดงันี ้

ค่าตอบแทน 
2557 2558 

จ านวนราย* 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

จ านวนราย* 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

1.  เงินเดือนโบนสั และคำ่ตอบแทนอื่นๆ 
ได้แก่ คำ่นำยหน้ำ คำ่พำหนะ เงิน
สมทบประกนัสงัคม  

4   11.61 4   12.47 

2. เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 4 0.48 4 0.54 
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ค่าตอบแทน 
2557 2558 

จ านวนราย* 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

จ านวนราย* 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

3.  เงินสมทบซือ้หุ้นของบริษัท(EJIP) 3   0.30 3   - 
รวม  12.39  13.01 

หมำยเหตุ : * ค่ำตอบแทนผู้บริหำรในปี 2557 และ 2558 ข้ำงต้น ไม่ได้รวมค่ำตอบแทนของผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี 
ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน และ ผู้จดักำรฝ่ำยวำงแผนกำรเงินและเลขำนกุำรบริษัท 

 
ข.   ค่าตอบแทนอ่ืน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้รับคำ่ตอบแทนอื่น ได้แก่ 
ประเภท เบีย้ประกัน วงเงนิคุ้มครอง 

ประกนัสขุภำพ 17,122 บำท/คน/ปี เง่ือนไขตำมประเภทกำรรักษำ 
ประกนัชีวิต 3,440 บำท/คน/ปี 800,000 บำท 
ประกนัอบุตัิเหต ุ 655 บำท/คน/ปี 500,000 บำท 

 
8.5  บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีพนกังำน (ไม่รวมผู้บริหำรของบริษัท 4 ท่ำน) จ ำนวนทัง้สิน้ 121 คน ซึง่เป็นพนกังำน
ประจ ำทัง้หมด โดยสำมำรถแบ่งตำมสำยงำนได้ดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน 
ขำยและกำรตลำด (Sales & Marketing) 15 
พฒันำธุรกิจ (Business Development) 3 
โครงกำรและวิศวกร (Project & Engineer) 5 
บริหำรซพัพลำยเชน (Supply Chain Management) 7 
บญัชี (Accounting) 8 
กำรเงิน (Finance) 4 
วำงแผนกำรเงิน (Finance Planning) 1 
จดัซือ้ (Procurement) 5 
บริหำรทัว่ไปและเลขำนกุำร (Admin & Executive Secretary)  13 
ทรัพยำกรบคุคล 3 
CSR&QM 2 
โรงงำน CBG 19 
โรงงำน PPP 36 
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 ค่าตอบแทนพนักงาน     
ในปี 2557 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำนรวมเป็นเงิน 78.02 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่ำ
นำยหน้ำ คำ่พำหนะ เงินสะสมกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เงินสมทบประกนัสงัคม และอื่นๆ 

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

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบำยพฒันำบคุลำกรทกุระดบัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถอนัจะท ำให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัทในกำรท่ีจะมีบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพ ท่ีจะสำมำรถสร้ำงผลงำนให้กบับริษัท โดยมีแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทัง้
ภำยในและภำยนอกเพ่ือเสริมทกัษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของพนกังำนแตล่ะระดบั  
ทัง้นี ้บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ ให้กับพนักงำนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนในกำรท ำกิจกรรมร่วมกันในหมู่
พนกังำน 
- โครงกำรกิจกรรมแบดมินตัน ปิงปอง เปตอง  ฟุตซอล หลังเลิกงำน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพกำยและ

สขุภำพจิตท่ีดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และเพ่ิมควำมสมัพนัธ์อนัดีในกลุม่ด้วย 
- โครงกำรสง่เสริมกำรท ำงำนเป็นทีม  โดยมีกิจกรรมนอกสถำนท่ีเพ่ือส่งเสริมให้พนกังำนได้ร่วมกิจกรรมด้วยกนั  เช่น 

กิจกรรมกีฬำและฉลองวนัปีใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมสำมคัคีและควำมสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหว่ำงผู้บริหำรและกลุ่ม
พนกังำนด้วยกนั 

- โครงกำรกิจกรรมกำรบริจำคโลหิต เพ่ือให้พนกังำนมีจิตส ำนึกเร่ืองกำรเสียสละ และกำรให้ อนัจะเป็นรำกฐำนของ
กำรสร้ำงสงัคมให้น่ำอยู่ 

- 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 
 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย (IOD) ได้มีกำรปรับแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรส ำรวจตัง้แต่ปี 2557 ซึ่งมีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรประเมินในแต่ละหมวดเพ่ือให้สอดคล้องกบัมำตรฐำน ASEAN CG Scorecard  โดยปี 2558 บริษัท
ได้รับผลประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86 (ระดบั “ดีมำก”) เพ่ิมขึน้จำกปี 2557 และสงูกว่ำ
คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมท่ีร้อยละ 75 และได้รำงวลัระดบั Top Quartile ในกลุ่มตลำดท่ีมีมูลค่ำ
หลกัทรัพย์ 3,000 – 9,999 ล้ำนบำท  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 2558 บริษัทได้จดักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 ในวนัท่ี 9 เมษำยน 2558 ท่ีห้องประชุม
ชัน้ 25 อำคำร ทีพี แอนด์ ที ซึง่ผู้ ถือหุ้นรวมถึงนกัลงทุนสถำบนัสำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมได้อย่ำงสะดวก   ซึง่บริษัทได้มี
กำรปฏิบตัิท่ีเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ดงันี ้
 

 การแจ้งเชญิประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2558 เมื่อวนัท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2558 ได้มีมติให้จัดกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้ น 
ประจ ำปี 2558 ในวนัท่ี 9 เมษำยน 2558  โดยบริษัทได้เปิดเผยมติกำรประชุม วนัประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม และ
แจ้งข่ำวผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ก่อนกำรจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชมุโดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยจดัส่งให้กบั
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ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำมำกกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และได้ท ำกำรประกำศลงในหนงัสือพิมพ์รำยวนัติดต่อกนั 3 วนั คือ 
วนัท่ี 1 - 3 เมษำยน 2558 เพ่ือบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตวัก่อนมำเข้ำ
ร่วมประชุม   นอกจำกนี ้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบท่ีมีรำยละเอียดครบถ้วน รวมถึง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบทุกวำระทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษบน Website ของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ
ก่อนวนัประชุม และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนรับทรำบกำรเปิดเผยดงักล่ำวผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 

 การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 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 2558 มีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุด้วยตนเองจ ำนวน 69 รำย จ ำนวนหุ้นรวม 
395,417,308 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะซึง่ได้รับมอบฉันทะจำกผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 49 รำย จ ำนวนหุ้นรวม 21,080,383 หุ้น 
รวมผู้ เข้ำร่วมประชุมทัง้หมดเป็นจ ำนวน 118 รำย รวมจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ 416,497,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.15 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 554,222,076 หุ้น ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตำมกฎหมำยและตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
 

 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ในกำรประชุมทุกครัง้จะมีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ประเด็นซักถำม และข้อคิดเห็นท่ีส ำคัญไว้อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน  รวมถึงผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ แยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไว้ในรำยงำนกำร
ประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้  โดยเผยแพร่มติท่ีประชุมผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีประชุม คือ วนัท่ี 10 เมษำยน 2558  และได้ส่งรำยงำนกำรประชุมให้ตลำดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และนำยทะเบียนบริษัทมหำชน กรม
พฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2558 ซึง่อยู่ภำยในกรอบเวลำท่ีก ำหนด 14 วนั รวมทัง้ได้
เผยแพร่รำยงำนกำรประชมุทัง้ภำษำไทยและองักฤษ วีดีทศัน์แสดงภำพ และเสียงของกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2558 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 4 พฤศจิกำยน 2557 จึงได้ประชำสมัพันธ์ผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่ำน 
Website ของบริษัท ภำยใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” ในกำรเผยแพร่ข่ำว กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยแจ้งหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเสนอวำระกำรประชุมและ
รำยช่ือกรรมกำร   ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและช่ือกรรมกำรมำยงับริษัทได้ตัง้แต่วนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2557 
จนถงึวนัท่ี 31 มกรำคม 2558ก่อนท่ีจะมีกำรประชมุคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและสรรหำเพ่ือคดัเลือกกรรมกำร
แทนกรรมกำรท่ีครบรอบต้องออกตำมวำระ 1 ใน 3 และท่ีประชมุคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำบรรจุวำระกำรประชุม  ทัง้นี ้
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสง่ข้อมลูมำยงับริษัทเพ่ือพิจำรณำแตอ่ย่ำงใด ซึง่เลขำนกุำรบริษัทได้รำยงำนตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบแล้ว 
 

 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 
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เพียงพอ โดยประธำนท่ีประชุมจะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระกำรประชุม รวมทัง้มีนโยบำยท่ีจะไม่เพ่ิมวำระกำร
ประชมุในท่ีประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกำสศกึษำข้อมลูประกอบวำระกำรประชุม
ก่อนกำรตดัสินใจ 
 

 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 ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ 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   ทัง้นี ้บริษัทจะพิจำรณำถงึประเภทของ
รำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั มลูค่ำของรำยกำร โดยอ้ำงอิงจำกหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทนุได้ก ำหนดไว้ตำมประกำศท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และจะด ำเนินกำรเปิดเผย
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ตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ขออนมุตัิคณะกรรมกำรบริษัทหรือขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณีอย่ำงเคร่งครัด  โดย
เปิดเผยรำยละเอียดของรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรเก่ียวโยงกนัไว้ในรำยงำนประจ ำปีหมวด “บุคคลท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมและรำยกำรระหว่ำงกัน” ซึ่งรำยกำรระหว่ำงกันได้กระท ำอย่ำงยุติธรรม ตำมรำคำตลำดและเป็นไปตำมปกติธุรกิจ
กำรค้ำ (Fair and at arm’s length) พร้อมทัง้ระบถุงึควำมจ ำเป็นและเหตผุลด้วย 
 

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
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 กิจกรรม
บริจำคโลหิต เป็นต้น  รวมถึง จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีให้กับพนักงำนของบริษัทและ
บริษัทในเครือ เป็นประจ ำทกุปี 

ลกูค้ำ : มุง่มัน่สร้ำงควำมพงึพอใจ และควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำ เอำใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ โดยลกูค้ำ
จะต้องได้รับสินค้ำ/บริกำรท่ีดี มีคุณภำพ ควำมปลอดภัย ในระดบัรำคำท่ีเหมำะสม และเป็นไป
ตำมมำตรฐำนท่ีได้ก ำหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีมีต่อลกูค้ำอย่ำงเคร่งครัด  มี
กำรพฒันำยกระดบัมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรให้สงูขึน้อย่ำงต่อเน่ือง รักษำสมัพนัธภำพท่ีดี และ
ยัง่ยืนกบัลกูค้ำอย่ำงจริงจัง และสม ่ำเสมอ รวมถึงไม่น ำข้อมูลของลกูค้ำมำใช้เพ่ือประโยชน์ของ
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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
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 ำให้แน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์และกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัททกุอย่ำงถกูต้องและสอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบหรือมำตรฐำน และข้อก ำหนดต่ำงๆ 
และไมส่ง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชมุชนและสงัคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อีกทัง้ยงั
ได้ส่งเสริมให้พนกังำนมีจิตส ำนึกและมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้ำง 
รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯ ได้ด ำเนินกิจกรรมร่วมกบัชุมชนท่ีบริษัทด ำเนิน
ธุรกิจอยู่ตำมสมควร 
 

บริษัท มีควำมมุง่มัน่ท่ีจะด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ อีกหลำยโครงกำร เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชน
และสงัคม ตลอดจนตระหนกัถงึผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ภำยใต้กำรด ำเนินธุรกิจท่ีตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคม
หรือผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย เพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต  ทัง้นี ้
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนกบัผู้มีสว่นได้เสียในปี 2558 ปรำกฏอยู่ในหมวด “กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน” 
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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 รวมถึงผู้ ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  โดยมีมำตรกำรคุ้มครองเพ่ือให้ผู้ ร้องเรียนหรือแจ้ง
เบำะแส รวมถึงผู้ ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงมีควำมมัน่ใจว่ำจะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรร้องเรียนหรือ
แจ้งเบำะแสดงักล่ำว   โดยในปี 2558 บริษัทได้แสดงเจตนำรมณ์ในกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำยหุ้นส่วนต้ำนทุจริต
เพ่ือประเทศไทย (PACT Network) และเข้ำร่วมงำนวนัตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่แห่งชำติ 2558 “ACTIVE CITIZEN พลงัพลเมือง
...ตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่” เม่ือวนัอำทิตย์ท่ี 6 กนัยำยน 2558 ณ โรงแรมเซน็ทำรำแกรนด์และบำงกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์แอท
เซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
 
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
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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 
 
ในปี 2558 บริษัทมีกำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลูของบริษัทให้แก่นกัวิเครำะห์ นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้สื่อข่ำว ในรูปแบบต่ำงๆ 
ดงันี ้
1. กำรเข้ำร่วมกิจกรรม Opportunity Day ท่ีจดัขึน้โดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำหรับผลประกอบกำรไตรมำส

ท่ี 1 – 3 ของปี 2558 รวมถึงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม mai Forum 2015 จดัโดยตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัท่ี 1 
กรกฎำคม 2558 ซึง่มีผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ เข้ำเย่ียมชมบธูของบริษัทเป็นจ ำนวนมำก  

2. นำยกิตต ิชีวะเกต ุประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรผู้จดักำร ได้ให้สมัภำษณ์รำยกำร
โทรทศัน์และสื่อตำ่งๆ เพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ ผลประกอบกำร และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท อำทิเช่น 
- สมัภำษณ์ผ่ำนช่อง Money Channel, สยำมธุรกิจ แชแนล, ASTV, TNN, Voice TV, Amarin TV และ Thairath TV 
- สมัภำษณ์ผ่ำนหนงัสือพิมพ์ ไทยโพสต์, ฐำนเศรษฐกิจ และ ประชำชำติธุรกิจ 
- สมัภำษณ์ผ่ำนกลุม่นกัข่ำวสำยพลงังำนและสำยข่ำวหุ้น  เป็นต้น 

3. ประชำสมัพนัธ์ข้อมลูและบทวิเครำะห์หลกัทรัพย์ UAC ท่ีออกในปี 2558 บน Website ของบริษัทในหวัข้อ “นกัลงทุน
สมัพนัธ์”  กำรน ำเสนอข้อมลูและวีดีทศัน์ในกิจกรรม Opportunity Day  กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 
และกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558  

4. กำรเปิดโอกำสให้นกัวิเครำะห์ ผู้จดักำรกองทนุ จำกบริษัทหลกัทรัพย์ตำ่งๆ เข้ำมำพบผู้บริหำร อำทิเช่น   
- บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท หลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ำกดั 
- บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ำกดั 

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

 
บริษัทว่ำจ้ำงบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส ำหรับ
รอบปีบญัชี 2558 ซึง่บริษัทดงักล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีตัง้แต่ปี 2552 และไม่มีควำมสมัพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว  มีควำมเป็นอิสระและมีคุณสมบัติท่ีเป็นท่ี
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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 และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนกำรเงินและบัญชี   ทัง้นี ้จ ำนวนกรรมกำรอิสระของบริษัท
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดไว้ให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำง
น้อยหนึง่ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
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 
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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 เป็นเลขำนุกำรบริษัทเพ่ือให้มีหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบตำมท่ีพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก ำหนด เพ่ือท ำหน้ำท่ีดแูลและให้ค ำแนะน ำ
แก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกบักฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำร
ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร 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 

2.  

 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
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ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรไม่ได้ร่วมบริหำรงำนปกติประจ ำวนั แต่ให้กำรสนบัสนุนและค ำแนะน ำใน
กำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจัดกำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ  ในขณะท่ีประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรบริษัทภำยใต้กรอบอ ำนำจที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
 

 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อกัษร  ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 
1/2553 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2553 ได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดงักลำ่ว และได้อนมุตัิกำรปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี  1/2557 เมื่อวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2557  ทัง้นี  ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ 
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นผู้ พิจำรณำทบทวนนโยบำยและติดตำมผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำว
เป็นประจ ำ และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบ   อีกทัง้บริษัทมีกำรสื่อสำรให้ทุกคนในองค์กรได้เข้ำใจถึงนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีให้ถกูต้องตรงกนั 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 

 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ีว่ำกำรตดัสินใจใดๆ ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่ำนัน้  และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องทบทวนและเปิดเผยรำยกำรท่ีเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัให้
บริษัททรำบถึงควำมสมัพันธ์ หรือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว  และในกำรพิจำรณำกำรเข้ำท ำธุรกรรมต่ำงๆ 
ก ำหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรำยกำรท่ีพิจำรณำต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ และไม่มีอ ำนำจอนุมัติใน
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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 
 
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบกำรสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมี  
ประสิทธิภำพของระบบควบคมุภำยในท่ีฝ่ำยบริหำรจดัให้มีขึน้  รวมทัง้ได้จัดท ำและทบทวนระบบกำรควบคุม ทัง้ด้ำนกำร 
ด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ นโยบำย และกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนกำร
จดักำรควำมเสี่ยง และยงัให้ควำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัลว่งหน้ำและรำยกำรท่ีผิดปกติ   ทัง้นี ้บริษัทได้ว่ำจ้ำงนำงสำว 
จิณห์นิภำห์ พลอยแสนรัก ซึง่มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน เป็นผู้ตรวจสอบ
ภำยในของบริษัท ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอเหมำะสม และเพ่ือให้ผู้
ตรวจสอบภำยในดงักล่ำวมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไ ด้อย่ำงเต็มท่ี ผู้ ตรวจสอบภำยในจะ
รำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ทัง้นี ้บริษัทมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยจะมีกำรประเมิน
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ควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  เพ่ือให้ควำมมัน่ใจว่ำระบบท่ีวำงไว้สำมำรถ
ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 การบริหารความเส่ียง 
3. 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 

4.  

 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 หน้ำท่ีและควำม รับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรประชุม
คณะกรรมกำร กำรท ำหน้ำท่ีของกรรมกำร ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร และกำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำ
ผู้บริหำร โดยจะมีกำรให้ข้อมลูเพ่ือเป็นรำยละเอียดเพ่ิมเติมต่อกรรมกำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแต่ละหวัข้อย่อย ซึง่แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรจะมีกำรทบทวนเพ่ือควำมเหมำะสมในแตล่ะปี และจะน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ใน
กำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  โดยในปี 2558 คณะกรรมกำรได้ประเมินผลกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคลเพ่ิมขึน้มำ เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพของแต่ละบุคคล ซึ่งผลกำร ประเมินของ
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คณะกรรมกำรทัง้คณะในภำพรวมและรำยบุคคล เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่จัดท ำได้ดีเย่ียมและเหมำะสมท่ีสุด มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม เท่ำกบัร้อยละ 97.34 และ ร้อยละ 95.48 ตำมล ำดบั  ส ำหรับผลกำรประเมินผลกำรท ำงำน
ของคณะกรรมกำรชดุย่อยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 98.51 ซึง่อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียมเช่นกนั 
 

 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุก 3 เดือน โดยก ำหนดตำรำงกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำทุกปี และ
อำจมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระท่ีชัดเจน  น ำส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรประชุมเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมลูในเร่ืองต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอก่อน
กำรประชมุ เว้นแตก่รณีมีเหตจุ ำเป็นเร่งดว่น  และมีกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสำรรำยงำนท่ีรับรอง
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 
16 ธันวำคม 2558  และได้แจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรทรำบถึงผลกำรประชุมแล้ว ทัง้นีก้ำรเข้ำร่วมประชุมของ
คณะกรรมกำรแตล่ะท่ำนสรุปได้ดงันี ้

 ปี 2558 
 คณะกรรมการ

บริษัท 
(8 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(5 ครัง้) 

คณะกรรมการ
บริหาร 
(7 ครัง้) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 
(3 ครัง้) 

คณะกรรมการ  
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
(2 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 
(1 ครัง้) 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันำ 8/8      
2. นำยกิตติ  ชีวะเกต ุ 8/8  7/7    
3. นำยชชัพล ประสพโชค 8/8  7/7 3/3   
4. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส 8/8  7/7   1/1 
5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ 8/8 5/5  3/3 2/2 1/1 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 8/8 5/5  3/3 2/2  
7. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ 8/8 5/5   2/2 1/1 

 

 ค่าตอบแทน 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดบัท่ีเหมำะสม  โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท  เปรียบเทียบกบัธุรกิจ/อตุสำหกรรมเดียวกนัและสภำวกำรณ์เศรษฐกิจ  รวมถึงควำมเหมำะสมกบัหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบของกรรมกำร และผู้บริหำรแตล่ะคน โดยอยู่ในรูปของคำ่ตอบแทนกรรมกำร และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั   

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย 
ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เมื่อวนัท่ี 9 เมษำยน 2558 ได้มีมติอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ โดยรำยละเอียดของค่ำตอบแทนและเง่ือนไขกำรจ่ำยค่ำตอบแทนปรำกฏในเร่ือง
คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร 
บริษัทใช้ควำมระมดัระวงัในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม โดยเป็นอตัรำ
ท่ีแข่งได้ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดแูลและรักษำผู้บริหำรท่ีมีคณุภำพไว้ ผู้บริหำรท่ีได้รับมอบหมำยหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบเพ่ิมขึน้จะได้รับค่ำตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมำะสมกบัหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยเพ่ิมมำกขึน้   โดย
จะพิจำรณำตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนขอบเขต
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ควำมรับผิดชอบ และผลงำนของผู้บริหำรแต่ละคน   ส ำหรับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรนัน้ 
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 2558  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) พิจำรณำคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอถอดถอนบุคคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท รวมถงึพิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขอรับกำรแต่งตัง้จำก
ท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ใน
ปี 2558 ได้มีกำรประชมุร่วมระหวำ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้สอบบญัชี เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558 

5) มีอ ำนำจในกำรวำ่จ้ำงท่ีปรึกษำอิสระหำกมีควำมจ ำเป็น และเห็นวำ่จ ำเป็นด้วยคำ่ใช้จ่ำยของบริษัท 
6) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  ทั ง้นี  ้เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
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) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตร 

(Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
10) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมท่ีเห็นสมควร 

ในกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจดักำร 
ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรท่ีเห็นว่ำเก่ี ยวข้องและ
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 และสอดคล้องกบักฎหมำยท่ีใช้อยู่ ใน
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 และกรรมกำรที่ได้รับกำรแตง่ตัง้
จะต้องได้รับอนุมตัิจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. คณะกรรมกำรของบริษัทมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 5 คน ซึง่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ และกรรมกำรไม่ น้อย
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
ของกรรมกำรที่ตนแทน 

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 ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ซึ่งเข้มกว่ำหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
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 และจะต้องได้รับ กำรอนุมัติจำก
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/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทอนัอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริ ษัท  ไม่
วำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. กรรมกำร  ผู้ บริหำร และพนักงำนในหน่วยงำนท่ีได้รับข้อมูลภำยในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่ำวก่อน
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 ำหนดดงักลำ่วจะต้องถกูลงโทษทำงวินยั และ/หรือตำมกฎหมำยแล้วแตก่รณี 
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9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ำกดั ซึ่ง
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย  ส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 เป็นเงินรวม 2,526,500 บำท โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

รายละเอียดการสอบบัญชี 2558 
คำ่สอบบญัชีบริษัท 1,320,000 
คำ่สอบบญัชีบริษัทย่อย 1,071,000 
คำ่บริกำรอื่นๆ* 135,500 
รวมคำ่ตอบแทนทัง้สิน้ 2,526,500 

     * คำ่บริกำรอื่นๆ ประกอบด้วย คำ่เดินทำง คำ่พำหนะ คำ่เบีย้เลีย้ง และ คำ่ใช้จ่ำยเบ็ดเตลด็ เป็นต้น 
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การพัฒนาอย่างยั่งยนื 
ลักษณะธุรกิจ 
บริษัทประกอบธุรกิจ ลงทนุในอตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก กำรผลิต น ำเข้ำและจ ำหนำ่ย  
สำรเคมีรวมทัง้อปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำต ิโรงกลัน่น ำ้มนัและอตุสำหกรรมปิโตร
เคมี โรงผลิตน ำ้มนัหล่อล่ืน โรงงำนอตุสำหกรรมโพลิเมอร์และพลำสตกิ โรงงำนอตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์ 
อตุสำหกรรมเคร่ืองนุง่หม่  อตุสำหกรรมสี อตุสำหกรรมกระดำษ  อตุสำหกรรมกำรก่อสร้ำง โรงไฟฟ้ำและระบบ
สำธำรณปูโภค  
 
วิสัยทัศน์ 
บริษัทมุง่มัน่สูก่ำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนพลงังำนสะอำดปิโตรเคมีและสำธำรณปูโภคท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
โดยรักษำควำมเป็นผู้น ำในระดบัประเทศและได้รับกำรยอมรับในระดบันำนำชำต ิ 
 
พันธกิจ 

1. มุง่เน้นกำรประกอบกำรด้ำนพลงังำนสะอำด ปิโตรเคมี และสำธำรณปูโภคท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีจะ

เป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ สิ่งแวดล้อมและสงัคม 

2. ประกอบธุรกิจโดยยดึหลกับรรษัทภิบำล โดยปฏิบตัิตอ่คูค้่ำอยำ่งเป็นธรรม 

3. รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยกำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้กบัธุรกิจอยำ่งตอ่เน่ือง และสง่ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีเสถียรภำพในระยะยำว 

4. มุง่เน้นกำรเป็นองค์กรแหง่ควำมสขุ โดยค ำนงึถึงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน คำ่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม

และสง่เสริม ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 
บริษัทมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจและเจตนำรมณ์มุ่งมัน่ในกำรท่ีจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มีคณุธรรม  มี
ควำมรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย ค ำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยผ่ำนกำรอบรมและกำรส่ือสำรภำยใน
องค์กรในรูปแบบตำ่งๆ โดยท่ีจรรยำบรรณดงักล่ำวจะสะท้อนให้เห็นถึงคำ่นิยม และแนวทำงปฏิบตัิงำนท่ีพนกังำน
ทกุคนพึงปฏิบตัิตน และปฏิบตัิงำนตำมกรอบจรรยำบรรณท่ีก ำหนดไว้ในด้ำนตำ่งๆ ได้แก่  กำรเคำรพและปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำย กำรมีสว่นได้เสียและควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรใช้ข้อมลูภำยในและกำรรักษำ ข้อมลูอนัเป็น
ควำมลบั ระบบกำรควบคมุและกำรตรวจสอบภำยใน กำรรับและกำรให้ของขวญั ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
ทรัพย์สินทำงปัญญำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร สิทธิและควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง กำรปฏิบตัิตอ่ 
พนกังำน และควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย  ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรประกำศและแจ้งให้พนกังำนทกุคนรับทรำบ
และยดึปฏิบตัอิยำ่งเคร่งครัด รวมถึงให้มีกำรปฏิบตัติำมแนวทำงดงักลำ่ว   
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การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีมำโดยตลอด โดยให้ควำมส ำคญัตอ่ระบบกำรบริหำรจดักำรท่ี
มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมเช่ือมัน่กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยท่ี
เก่ียวข้องและสง่ผลให้ธุรกิจมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยัง่ยืน ภำยใต้กำรด ำเนินงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณและเป็นไป
ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับกิจกำรท่ีดี เพ่ือยกระดบักำรด ำเนินงำนท่ีมีอยู่แล้ว 
ให้มีควำมเป็นระบบมำตรฐำนท่ีชัดเจน และเผยแพร่ให้คณะกรรมกำรผู้บริหำรและกระจำยไปสู่พนักงำนทุก
ระดับชัน้ อันเป็นกำรเสริมสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงแท้จริง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีไว้บน website ของบริษัทฯ เพ่ือให้ทุกคนได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและสง่เสริมกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยืนของบริษัทฯ  
ส ำหรับรำยละเอียดนโยบำยแตล่ะด้ำนของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและผลกำรประเมินด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ท่ีดีของบริษัทฯ รำยละเอียดปรำกฏอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี หวัข้อ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  
 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 
บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยได้ก ำหนดและประกำศนโยบำย
ป้องกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ภำยในองค์กรและเผยแพร่ไปสู่ทกุระดบัชัน้ในองค์กรและขอให้ทกุ ๆ หน่วยงำนได้ถือ
ปฏิบตัิทัว่กัน นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัได้สมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำยหุ้นส่วนต่อต้ำนทุจริตเพ่ือประเทศไทย 
PACT Network (Partnership Against Corruption for Thailand) เพ่ือกำรตอ่ต้ำนทจุริตเพ่ือประเทศไทยร่วมกนั 
จัดโดย สถำบันไทยพัฒน์ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทฯ ได้มีกำรส่งตวัแทนเข้ำร่วมกิจกรรม งำนวนัต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ ภำยใต้แนวคิด 
“Active Citizen พลงัพลเมือง ตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่” จดัโดยองค์กรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ เม่ือเดือนกนัยำยน ปี 2558 
 
รางวัลแห่งความส าเร็จในรอบปีระยะเวลาปี 2556-2558 
 
2558  - ได้รับกำรคดัเลือกเข้ำร่วมโครงกำร Corporate Sustainability Advisory Program จดัโดยตลำด   
               หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เพ่ือสง่เสริมกำรพฒันำบริษัทจดทะเบียนด้ำนควำมยัง่ยืน  
2557 - รำงวลับริษัทจดทะเบียนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเย่ียม (Best IR Award 2014) 
    จดัโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2556 - รำงวลัคณะกรรมกำรแหง่ปี ( Board of the Year Award 2013) 

  จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 - รำงวลับริษัทจดทะเบียนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเดน่ (Outstanding Investor Relation Award 2013) 
   จดัโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
บริษัทฯ ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในกำรสง่เสริม สนบัสนนุกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อม
อยำ่งตอ่เน่ือง โดยค ำนงึถึงผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ำย พร้อมทัง้สร้ำงทศันคตแิละวฒันธรรมองค์กร 
เพ่ือให้พนกังำนมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีอยูร่่วมกนั โดยได้มีกำรก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
โดยมีหลกักำรก ำหนดไว้เพ่ือเป็นแนวปฏิบตัิร่วมกนั ประกอบด้วยหลกั 7 ประกำรดงันี ้ 

1. กำรก ำกบัดแูลองค์กรท่ีดี สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทนุและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ  

เพิ่มมลูคำ่และสง่เสริมกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนขององค์กร บริหำรจดักำรตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

อนัเป็นสำกล เพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยและด ำรงรักษำควำมเป็นเลิศด้ำนกำรท ำธุรกิจภำยใต้กำรบริหำรงำน

ท่ีมีประสิทธิภำพควบคูไ่ปกบัคณุธรรมและจริยธรรมอนัเป็นคณุคำ่พืน้ฐำนขององค์กรชัน้น ำ  

2. สิทธิมนษุยชน  ให้ควำมส ำคญักบัสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐำน เพ่ือสง่เสริมกำรเคำรพตอ่สิทธิและเสรีภำพ 

ด้วยกำรไมเ่ลือกปฏิบตัิ สง่เสริมควำมเสมอภำค ไมแ่บง่แยกเพศและชนชัน้ ไมใ่ช้แรงงำนเดก็และตอ่ต้ำน

กำรคอร์รัปชัน่ทกุประเภท 

3. กำรปฏิบตัิด้ำนแรงงำน  มีกำรก ำกบัดแูลคำ่จ้ำงอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม และกำรจดัระเบียบองค์กรนัน้

ด ำเนินกำรอยำ่งรับผิดชอบภำยใต้กรอบแหง่กฎหมำย รวมทัง้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัท่ี

เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภยัอย่ำงเคร่งครัด 

4. สิ่งแวดล้อม มีนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมชดัเจนและถือแนวปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัด เชน่มีมำตรกำรลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมตำ่ง ๆ ขององค์กร 

5. กำรด ำเนินงำนอยำ่งเป็นธรรม มุง่เน้นกำรบริกำรท่ีดี สง่มอบสินค้ำตรงเวลำ เพ่ือควำมพอใจสงูสดุของ

ลกูค้ำ มีควำมจริงใจและจริงจงัตอ่กำรจดักำรข้อร้องเรียนของลกูค้ำ แก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดจำกกำรสง่

มอบสินค้ำ กำรบริกำร โดยมุ่งเน้นท่ีจะคงไว้ซึง่ควำมสมัพนัธ์ท่ีดีและยัง่ยืนกบัลกูค้ำและคูค้่ำ 

6. กำรมีสว่นร่วมและพฒันำชมุชน ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ทัง้ในด้ำน

ควำมปลอดภยั คณุภำพชีวิต และกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิสง่เสริมกำรใช้พลงังำนอยำ่งมี

ประสิทธิภำพ ตระหนกัถึงคณุภำพชีวิตของชมุชนและสงัคม ตลอดจนค ำนงึถึงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีจะสง่ผล

กระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  
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การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ส ำหรับผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  บริษัทฯ มีกระบวนกำรสร้ำงควำมมีสว่นร่วม และแนวปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้ส่วน

เสียในปี 2558 สรุปได้ดงันี ้
 

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ประเดน็ กระบวนกำรท่ีใช้/ช่อง
ทำงกำรส่ือสำร 

แนวปฏิบตัิ 

ชมุชน -ดแูลสิ่งแวดล้อมและ
ควำมปลอดภยั 
-ร่วมพฒันำชมุชน 
-สนบัสนนุกิจกรรมของ
ชมุชน 

-เข้ำร่วมประชมุ
ประจ ำเดือนกบัหมูบ้่ำน
และชมุชน 
-กิจกรรมร่วมกบัทำง
ชมุชนตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี 

-ร่วมรับฟังควำมคิดเห็น ปัญหำ เร่ือง
ร้องเรียนในกำรประชมุร่วมดงักลำ่ว 
-ร่วมกบัชมุชนด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร
ด้ำนอำชีพ กำรศกึษำ กำรอนรัุกษ์
วฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน และร่วม
พฒันำสถำนท่ีชมุชนให้มีน่ำอยู่ 

พนกังำน -คำ่ตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ 
-กำรฝึกอบรมและ
พฒันำ 
-ควำมมัน่คงและ
ก้ำวหน้ำ 

-กิจกรรมพำพนกังำน
เย่ียมชมโรงงำนตำมพืน้ท่ี
ตำ่ง ๆ  ปีละ 1 ครัง้ 
-กิจกรรมกีฬำสีพนกังำน
ประจ ำทกุปี  
-กิจกรรมงำนเลีย้งปีใหม่
ประจ ำทกุปี 

-ปฏิบตัิตอ่พนกังำนอยำ่งเป็นธรรม 
ค ำนงึถึงหลกัสิทธิมนษุยชนและและร่วม
พฒันำศกัยภำพของพนกังำนอยำ่ง
ตอ่เน่ือง ดงันี ้ 
-จำ่ยคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรอยำ่ง
เหมำะสม 
-พฒันำพนกังำนแตล่ะคน ครอบคลมุ
ควำมสำมำรถหลกัองค์กร ควำมสำมำรถ
เชิงกำรบริหำรจดักำรและควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบตังิำน 
-พฒันำทกัษำด้ำนภำษำองักฤษแก่
พนกังำน โดยจ้ำงครูเจ้ำของภำษำมำสอน
แก่พนกังำน ณ.ส ำนกังำนบริษัทฯ  

ผู้ ถือหุ้นและนกั
ลงทนุ 

-ผลตอบแทนและกำร
เตบิโตขององค์กร 
-กำรด ำเนินกิจกำร
ประสบควำมส ำเร็จตำม
วตัถปุระสงค์ 

-กำรประชมุใหญ่สำมญั
ประจ ำปี 
-กิจกรรมนกัลงทนุพบ
ผู้บริหำรไตรมำส 
(Opportunity Day)  
 
 

ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น ตำมนโยบำย
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมทัง้เคำรพสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นในกำรได้รับข้อมลูขำ่วสำรท่ี
จ ำเป็น ถกูต้องตำมควำมเป็นจริงตำมท่ี 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูล
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

ลกูค้ำ -กำรสง่มอบสินค้ำและ -กำรประชมุร่วมกนักบั ปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำโดยยึดหลกัควำมไว้วำงใจ 
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ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ประเดน็ กระบวนกำรท่ีใช้/ช่อง
ทำงกำรส่ือสำร 

แนวปฏิบตัิ 

บริกำรท่ีมีคณุภำพ 
ปริมำณและเง่ือนไขเวลำ
ท่ีก ำหนดในรำคำเป็น
ธรรม 

ลกูค้ำ 
-กำรส ำรวจควำมพงึพอใจ
อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
-กำรรับฟังควำมคดิเห็น
และข้อร้องเรียนจำกลกูค้ำ  

กำรตอบสนองควำมต้องกำรลกูค้ำ กำรสง่
มอบสินค้ำท่ีถกูต้อง ตรงเวลำ และกำร
ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัและรักษำควำมลบั
ข้อมลูลกูค้ำ 

คูค้่ำ -ควำมเป็นธรรมและ
เสมอภำค 
-กำรแลกเปล่ียนควำมรู้ 
ประสบกำรณ์และควำม
เช่ียวชำญระหวำ่งกนั 
 

-กำรประชมุร่วมกนั 
-กำรรับฟังควำมคดิเห็น
และรับข้อร้องเรียน 

ให้ควำมส ำคญักบัคูค้่ำในฐำนะ พนัธมิตร
ทำงธุรกิจท่ีมีสว่นชว่ยให้เกิดกำรพฒันำ
อยำ่งยัง่ยืน โดยปฏิบตัิกบัคูค้่ำอยำ่งเป็น
ธรรมและเสมอภำค รักษำสมัพนัธภำพท่ีดี
ตอ่กนัและค ำนงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั 

คูแ่ขง่ -ด ำเนินธุรกิจอย่ำง
โปร่งใส สจุริตและเป็น
ธรรม 
-แขง่ขนัภำยใต้หลกั
จริยธรรมและกฎหมำย 

-รับข้อมลูจำกเวที
สำธำรณะ 

ปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ด้วยควำมเป็นธรรม 
ค ำนงึถึงจริยธรรมและกฎหมำย โดย 
-ไมเ่อำเปรียบคูแ่ขง่ด้วยวิธีไมช่อบด้วย
กฎหมำย 
-ไมแ่สวงหำข้อมลูของคูค้่ำและคูแ่ขง่อย่ำง
ไมส่จุริต 
ในปีท่ีผำ่นมำ บริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพำทใด ๆ 
กบัคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ 

ส่ือมวลชน -กำรเปิดเผยข้อมลู
ขำ่วสำรอยำ่งชดัเจน 
ถกูต้องและตรงประเดน็ 
-ส่ือสำรข้อมลูท่ีทนัตอ่
ควำมต้องกำร 

-กำรเชิญส่ือมวลชนเย่ียม
ชมโรงงำน/กิจกรรมองค์กร 
ปี 2558 จ ำนวน 2 ครัง้ 
-จดั Meet the press/
สมัภำษณ์พบปะผู้บริหำร 
ปี 2558 จ ำนวน 9  ครัง้ 
-กำรเผยแพร่ข้อมลู
ขำ่วสำรและกิจกรรม
องค์กรผ่ำนขำ่ว/
ประชำสมัพนัธ์ 
ปี 2558 จ ำนวน  14 ครัง้ 

-ให้ควำมร่วมมือกบัส่ือมวลชนในกำร
เปิดเผยข้อมลูขำ่วสำรท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้
มีสว่นได้สว่นเสีย บนพืน้ฐำนของ
ข้อเท็จจริง อยำ่งเทำ่เทียมและทนัตอ่
ควำมต้องกำรของส่ือมวลชน 
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ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ประเดน็ กระบวนกำรท่ีใช้/ช่อง
ทำงกำรส่ือสำร 

แนวปฏิบตัิ 

 
 

หนว่ยงำนภำครัฐ/
มหำวิทยำลยั/
เอกชน  

-กำรเป็นแหลง่เรียนรู้
และแลกเปล่ียนควำมรู้
ด้ำนพลงังำนทดแทน  

-กำรเปิดให้หนว่ยงำน
ภำครัฐ/มหำวิทยำลยัเข้ำ
เย่ียมชมโรงงำนก๊ำซ
ชีวภำพอดัควำมดนัสงู
(CBG) ในปี 2558 ดงันี ้ 
-หนว่ยงำนภำครัฐเชน่ 
กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค, 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 
(กฟผ.) อบต. บ้ำนหลวง 
กระทรวงพลงังำน 
จ ำนวนทัง้สิน้ 8 ครัง้ 
-มหำวิทยำลยัและ
ภำคเอกชน จ ำนวน 6 ครัง้  
 

-ให้ควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐและ
มหำวิทยำลยัในกำรเผยแพร่เป็นส่ือกำร
เรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์ด้ำนกำรศกึษำและ
พฒันำประเทศด้ำนพลงังำนทดแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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บริษัทฯ ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในด้ำนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน โดยมีแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน แบง่ออกเป็น 3 มิตดิงันี ้ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสงัคม และ ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 
 

1.  ด้านเศรษฐกิจ 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจในฐำนะผู้ผลิตพลงังำนทดแทน สง่เสริมและสนบัสนนุนโยบำย

ภำครัฐ โดยไมห่ยดุนิ่งท่ีจะศกึษำและพฒันำโครงกำรด้ำนพลงังำนทดแทน ควบคูไ่ปกบักำรแสวงหำโอกำสกำร
เจริญเตบิโตในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้ำนพลงังำนทดแทน  เพ่ือร่วมเป็นสว่นหนึง่ท่ีจะสร้ำงเสถียรภำพด้ำน
พลงังำนให้กบัประเทศ ขณะเดียวกนั สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ียัง่ยืนให้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ำย ภำยใต้
กำรบริหำรงำนหรือด ำเนินธุรกิจตำมหลกัธรรมำภิบำลและโปร่งใส เพ่ือให้เกิดกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยืนกบัองค์กร  
 

1.1  ภาพรวมเศรษฐกิจ  
ภำพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2558 อยูใ่นภำวะชะลอตวั โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งภำวะเศรษฐกิจของจีนและ 

ตลำดเกิดใหม ่ ภำวะเงินฝืดในยโูรโซนและตลำดญ่ีปุ่ น กำรลดลงของรำคำน ำ้มนัในตลำดโลก สง่ผลให้กำรลงทนุ
กำรค้ำระหวำ่งประเทศมีแนวโน้มซบเซำ ตำมกำรชะลอตวัเศรษฐกิจโลก 

ส ำหรับเศรษฐกิจของไทยในปี 2558 นัน้จำกข้อมลูส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจสงัคม
แหง่ชำต ิ(สคช.) สรุปวำ่ เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยำยตวัร้อยละ 2.9 โดยกำรบริโภคภำครัวเรือนขยำยตวัร้อยละ                                  
กำรลงทนุรวมร้อยละ2.0 และ 4.6 ตำมล ำดบั อตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียเทำ่กบัร้อยละ -0.8 และบญัชีเดนิสะพดั
เกินดลุร้อยละ 6.3 ของ GDP    
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โดยในปี 2558 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภำวกำรณ์ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ไมว่ำ่
จะเป็นด้ำนกำรลงทนุ กำรใช้จำ่ยภำคครัวเรือน กำรเบิกจ่ำยงบประมำณมีควำมล่ำช้ำ สง่ผลให้กำรฟืน้ตวัของ
เศรษฐกิจเป็นไปอยำ่งช้ำ ๆ  

 
1.2   การบริหารความเส่ียงองค์กร 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งตอ่เน่ือง เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้
สภำวะกำรเปล่ียนแปลงจำกสภำวะเศรษฐกิจโลกและปัจจยัอ่ืน ๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่
ธุรกิจ โดยให้ควำมส ำคญัในกำรจดักำรเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงและบริหำรจดักำรให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้และ
เหมำะสม ภำยใต้กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมหลกัมำตรฐำนสำกล COSO ERM บริษัทฯ มีกำรบริหำร
ควำมเส่ียงอยำ่งเป็นระบบโดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำหน้ำท่ีบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมให้เกิด
ประสิทธิผลสงูสดุและมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงผำ่นคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ซึง่ในปี 2558 
ท่ีผำ่นมำ มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงดงันี ้ มีกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
จ ำนวนทัง้สิน้ 3 ครัง้ และกำรประชมุคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง จ ำนวนทัง้สิน้ 8 ครัง้ จำกกำรบริหำรควำมเส่ียง
ของบริษัทฯ ท่ีมีกำรด ำเนินมำอยำ่งตอ่เน่ือง ท ำให้ปัจจยัเส่ียงตำ่ง ๆ ท่ีปรำกฏในปีท่ีผ่ำนมำได้รับกำรบริหำรจดักำร 
ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้และเหมำะสม รำยละเอียดปัจจยัเส่ียงและแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงปรำกฏ
อยูใ่นรำยงำนประจ ำปี หวัข้อ ปัจจยัเส่ียง  

 
 1.3 การจัดการกลยุทธ์  

  
บริษัทฯ น ำระบบ Key Performance Indicator (KPIs) เข้ำมำเป็นตวัชีว้ดัควำมส ำเร็จในองค์กร โดย

ก ำหนดให้ครอบคลมุในทกุด้ำน ด้ำนกำรลงทนุ ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกำรบริหำรองค์กร ทัง้นีไ้ด้ก ำหนด KPI ท่ี
เก่ียวข้องด้ำนสงัคมและสิ่งแวดล้อมและกำรมีสว่นร่วมในกำรพฒันำชมุชนและสงัคมไว้ด้วย ทัง้นี ้KPI ดงักลำ่ว ได้
กระจำยลงไปถึงระดบัหน่วยงำนและพนกังำนในองค์กรท่ีรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ ใช้ KPI เพ่ือกำรประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรบรรลเุป้ำประสงค์ขององค์กร ส ำหรับกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน บริษัทฯ ก็ได้จดัให้มีกำร
ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำน KPI ทกุ 6 เดือน เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนจะส ำเร็จตำม KPI ท่ี
ก ำหนดไว้  สว่นกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนอ่ืน ๆ บริษัทฯ ก็ก ำหนดให้มีกำรประชมุฝ่ำยจดักำรเป็นประจ ำ
ทกุเดือน เพ่ือติดตำมผลและกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบตังิำนด้ำน ๆ ตำ่ง ๆ ในองค์กรเพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ 
จะสำมำรถบรรลเุป้ำประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้ 
 

 
 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ  
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ด้านการเตบิโตรายได้  

ในปี 2558  ด้วยสภำพเศรษฐกิจโลกท่ีอยู่ในภำวะชะลอตวั ภำวะเงินฝืดในยโูรโซนและตลำดญ่ีปุ่ น กำร

ลดลงของรำคำน ำ้มนัในตลำดโลก ท ำให้ส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์เศรษฐกิจภำยในประเทศอย่ำงหลีกเล่ียม

ไม่ได้ และยงัส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย อย่ำงไรก็ตำมเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ท่ีผ่ำน

มำ บริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนขยำยธุรกิจ ส่งผลให้มีจ ำนวนพนกังำนท่ีเพิ่มมำกขึน้ ตลอดจนมีผลประกอบกำรท่ี

ดีกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ สรุปดงันี ้

จ านวนพนักงานและรายได้ ณ. สิน้ปี 2558  
 

 สิน้ปี 2558  มีพนักงานจ านวน           สิน้ปี 2558 มีรายได้  

                          
 

ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

 

รำยกำร พ.ศ. 2556 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2557 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2558 

(ล้านบาท) 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 978 992 1,446 

EBITDA รวม 158 128 217 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิรวม 131 51 94 

 
 
 

2. ด้านสังคม 
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บริษัทฯให้ควำมส ำคญักบัสงัคม ทัง้สงัคมภำยในและสงัคมภำยนอก เน่ืองจำกสงัคมเป็นกลไกส ำคญัท่ีจะ
ชว่ยผลกัดนัให้กำรด ำเนินธุรกิจคงอยู่และก้ำวหน้ำอยำ่งยัง่ยืน รวมถึงเป็นแรงส ำคญัท่ีจะชว่ยรักษำสิ่งแวดล้อมท่ีดี
ในองค์กร จงึใสใ่จในกำรพฒันำสงัคมอยำ่งตอ่เน่ืองเสมอมำ เร่ิมตัง้แตส่งัคมภำยในคือ กลุม่พนกังำน เป็นหวัใจ
ส ำคญัในกำรชว่ยเสริมสร้ำงศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัได้อย่ำงยัง่ยืน โดยได้พฒันำทกัษะควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทัง้ด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรท ำงำนให้กบัพนกังำน ควบคูไ่ปกบักำรส่งเสริมให้พนกังำนมีสว่นร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสงัคมและชมุชน และร่วมกนัดแูลชมุชนและสงัคมในวงกว้ำง ผำ่นกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรม
เพ่ือสิ่งแวดล้อมและสงัคมอย่ำงตอ่เน่ือง  

2.1 การปฏิบัตด้ิานแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

การจ้างงาน (Employment) 

ในปี 2558 บริษัทฯ ยงัคงรับพนกังำนเพิ่มขึน้ เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรขยำยตวัทำงธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเป็น
กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของหน่วยงำนซึง่ต ำแหนง่ท่ีรับเพิ่มสว่นใหญ่จะเป็นพนกังำนในสว่นโรงงำน
และสว่นปฏิบตักิำร อยำ่งไรก็ตำมบริษัทฯ ยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรรักษำมำตรฐำนระบบกำรคดัเลือกพนกังำน 
โดยมีกำรทดสอบข้อเขียน ควำมสำมำรถด้ำนภำษำองักฤษ และกำรสอบสมัภำษณ์ รวมไปถึงกำรตรวจควำม
พร้อมด้ำนสขุภำพอนำมยั บริษัทฯ เช่ือมัน่วำ่กำรคดัเลือกพนกังำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของแตล่ะบคุคล และ
ควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่งำน รวมทัง้ให้ควำมเสมอภำคทำงโอกำสแก่ผู้สมคัรงำนโดยไมมี่กำรกีดกนัทำงเพศ 
เป็นจดุเร่ิมต้นของประสิทธิภำพในกำรปฏิบตังิำนและกำรน ำพำบริษัทฯให้มีควำมเจริญเตบิโตก้ำวหน้ำอย่ำงยัง่ยืน
ตอ่ไป 

บริษัทฯ ถือนโยบำยในกำรปฏิบตัใิห้ถกูต้องตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง เชน่เดียวกนัในด้ำนแรงงำน บริษัทก็
ได้ก ำหนดให้พนกังำนและผู้ รับเหมำของบริษัทฯ ต้องมีอำยไุมต่ ่ำกวำ่ 20 ปี และไมมี่กำรกีดกนัทำงเพศ ไมว่่ำ
พนกังำนจะเป็นพนกังำนหญิงหรือชำย ก็มีสิทธิตำมระเบียบบริษัทฯ อยำ่งเทำ่เทียมกนั พนกังำนได้รับผลตอบแทน
ท่ีเหมำะสม และมีสิทธิสมคัรเข้ำเป็นสมำชิก “กองทนุส ำรองเลีย้งชีพพนกังำน” โดยเลือกสะสมเงินในอตัรำร้อยละ 
3 หรือร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึง่บริษัทฯ สมทบให้ในอตัรำเดียวกนั ตำมเง่ือนไขของระเบียบบริษัทฯ ท่ีก ำหนดไว้ 

ในส่วนผู้ รับเหมำนัน้ บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ในสญัญำให้ผู้ รับจ้ำงต้องปฏิบตัิต่อผู้ท ำงำนซึ่งเป็นลูกจ้ำงให้
ถูกต้องครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยแรงงำน กฎหมำยประกันสงัคมและเงินทดแทน ประกำศกระทรวง 
ระเบียบของทำงรำชกำร และอ่ืน ๆ เก่ียวกบักำรคุ้มครองแรงงำน หำกผู้ รับจ้ำงไม่ปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมกฎหมำย ให้ถือ
วำ่ผู้ รับจ้ำงผิดสญัญำนีแ้ละให้ผู้วำ่จ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสญัญำได้ โดยไมบ่อกลว่งหน้ำ  

 

ภาพแสดงจ านวนพนักงานทัง้หมด ( 2554-2558)   
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2.2 การบริหารสวัสดกิาร 

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิกำรท่ีเหมำะสมแก่พนักงำนตำมกฎหมำยก ำหนด และสอดคล้องกับกำร
เปล่ียนแปลงของสภำพ สังคม เศรษฐกิจและควำมจ ำเป็นของธุรกิจ เช่น มีสวสัดิกำรประกันสุขภำพพนักงำน 
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรประกนัชีวิตและอบุตัเิหตสุ ำหรับพนกังำน กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี เป็นต้น  

2.3 การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 

บริษัท ฯ ด ำเนินนโยบำยกำรบริหำรค่ำจ้ำงและผลตอบแทนด้วยหลกัควำมเป็นธรรม เหมำะสมกบัหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบและสอดคล้องกบัควำมสำมำรถของพนกังำน รวมทัง้ปรับปรุงอตัรำค่ำตอบแทนของบริษัทฯ ให้
สำมำรถแข่งขนัในอตุสำหกรรมเดียวกนัได้ เพ่ือดงึดดูผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถใหม่ ๆ เข้ำมำร่วมงำนบริษัทฯ และ
จงูใจให้พนกังำนปัจจุบนัพฒันำผลงำนกำรปฏิบตัิอย่ำงตอ่เน่ืองและเป็นเหตสุ ำคญัท่ีท ำให้อตัรำกำรลำออกของ
พนกังำนอยูใ่นเกณฑ์ต ่ำกวำ่คำ่เฉล่ียในอตุสำหกรรมเดียวกนั  

บริษัทฯ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนท่ีมีเกณฑ์กำรวัดท่ีชัดเจน ผู้ บังคับบัญชำและ
พนกังำนจึงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวทำงเดียวกัน ท ำให้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนน ำไปสู่กำรพฒันำงำน
และพฒันำพนกังำนในครำวเดียวกนั  

 

 

 

 

 

ภาพแสดงอัตราการลาออกของพนักงาน (2554-2558) 
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2.4 พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) 

บริษัทฯ ส่งเสริมควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงผู้บริหำรกบัพนกังำน, พนกังำนกบัพนกังำน และพนกังำนกับ
บริษัทฯ มำอย่ำงตอ่เน่ืองเพ่ือให้เกิดควำมสขุและพึงพอใจในกำรท ำงำน และเกิดพลงัแห่งควำมร่วมมือร่วมใจกัน
ทัว่องค์กร โดยจดัให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ หลำยรูปแบบท่ีแฝงไว้ด้วยกำรปลูกฝังคณุธรรมและจิตส ำนึกท่ีดีต่อเพ่ือน
พนกังำน องค์กรและสงัคมโดยรวม 

ในปีนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ด ำรงคงไว้ซึง่กิจกรรมพนกังำนสมัพนัธ์หลกั ๆ ไว้อำทิ 

 กิจกรรมวนัสงกรำนต์  บริษัทฯ จดัให้มีประเพณีรดน ำ้ด ำหวัในวนัสงกรำนต์ทกุปี เพ่ือสร้ำงควำมสมัพนัธ์

อนัดีระหวำ่งพนกังำนและผู้บริหำร 

 กิจกรรม CEO และกรรมกำรผู้จดักำร พบพนกังำนใหม่  บริษัทฯ จดัให้ CEOและกรรมกำรผู้จดักำร ได้

พบปะกบัพนกังำนท่ีเพิ่งเข้ำมำท ำงำนใหม ่ทัง้นีเ้พ่ือสร้ำงควำมรู้สึกท่ีดีให้กบัพนกังำนท่ีเข้ำมำใหม่ และให้

ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของผู้บริหำรท่ีได้ให้ควำมส ำคญักบัพนกังำน 

 กิจกรรมกีฬำและฉลองวนัปีใหม่  บริษัทฯ ได้จดังำนฉลองวนัปีใหม่ขึน้เป็นประจ ำทกุปี โดยในวนัดงักล่ำว

จะมีกำรแขง่ขนักีฬำสีระหวำ่งพนกังำนร่วมกบัผู้บริหำรด้วย  ส ำหรับในสว่นของโรงงำน ทำงบริษัทฯ ก็จะมี

กำรให้แต่ละโรงงำนจัดงำนตำมแต่ละพืน้ท่ีตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี เ้พ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีและ

ควำมสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหวำ่งผู้บริหำรและกลุม่พนกังำนด้วยกนั 
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 กิจกรรมกีฬำแบดมินตนั บริษัทฯ จัดให้มีกำรจัดตัง้กลุ่มแบดมินตนั ให้กับพนักงำนผู้สนใจในกำรออก

ก ำลังกำย ซึ่งเปิดโอกำสให้พนักงำนได้รวมกลุ่มเล่นกีฬำท่ีตนเองสมคัรใจเล่น ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงให้

สขุภำพร่ำงกำยแข็งแรงและเพิ่มควำมสมัพนัธ์อนัดีในกลุม่ด้วย 

2.5 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่บุคลากร (Human Resource Development) 

บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์แน่วแน่ท่ีจะสนบัสนนุควำมก้ำวหน้ำในกำรพฒันำบคุลำกร โดยมีเป้ำหมำยพฒันำ
พนกังำนให้เป็นทรัพยำกรท่ีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมทนัสมยั มีศกัยภำพแข่งขนัได้ทำงธุรกิจในระดบั
สำกล และท่ีส ำคญัเป็นคนท่ีมีคณุคำ่ตอ่สงัคมด้วย และเพ่ือให้บรรลเุจตนำรมณ์ดงักล่ำว กำรพฒันำและ
ฝึกอบรมพนกังำนจงึเป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบร่วมกนั ระหวำ่งบริษัทฯ และพนกังำนทกุคน 

2.5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบในงานพัฒนาบุคลากร 

 ผู้บงัคบับญัชำทุกระดบัมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ในกำรพฒันำผู้ ใต้บงัคบับญัชำของตน โดยกำรใช้

วิธีกำรท ำประเมิน Competency Gap ร่วมกันกับพนกังำนรวมทัง้ร่วมกันจัดท ำแผนพฒันำบุคลำกร

รำยบคุคล Individual Development Plan (IDP) ประจ ำปีของผู้ ใต้บงัคบับญัชำทกุคน โดยมีส่วนงำน

พฒันำบุคลำกรท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ประสำน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตลอดจนจดัท ำหลกัสตูรและวิธีกำรต่ำง ๆ 

ในกำรพัฒนำให้เหมำะสม สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กรและตัว

พนกังำนให้สอดคล้องกบัหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและเส้นทำงกำรเตบิโตในสำยอำชีพ 

 ส ำหรับพนกังำนก็มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีจะต้องใฝ่เรียนรู้และพฒันำตนเองตำมแผน IDP ท่ีวำงไว้

ผำ่นชอ่งทำงตำ่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ ได้จดัเตรียมให้ เชน่ กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ท่ีทำงบริษัทฯ จดัไว้ให้ เป็นต้น 

2.5.2 การพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือพัฒนำพนักงำนให้พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลงและควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดเวลำ บริษัทฯ มีวิธีกำรตำ่ง ๆ ในกำรพฒันำพนกังำน เชน่ 

 การฝึกอบรม/การสัมมนาดูงาน บริษัทฯ จดัให้มีกำรฝึกอบรมและ work shop ในหลกัสตูร ทัง้

ท่ีเป็นควำมรู้ด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนกำรพฒันำจิตใจและพฤติกรรม ควำมรู้ด้ำน

สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภยั นอกจำกนัน้บริษัทฯ จดัให้มีกำรดงูำนตำ่ง ๆ ทัง้ในและ

ตำ่งประเทศ เพ่ือกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ อนัเป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนและ

พฒันำพนกังำน เป็นประจ ำทกุปี 
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2.6 การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

2.6.1 เส้นทางอาชีพ (Career Path)  บริษัทฯ มีกำรดแูลและก ำหนดหลกัเกณฑ์เส้นทำง

ควำมก้ำวหน้ำของพนกังำนในทกุระดบั โดยแบง่ออกเป็น สำยบริหำร (Management) และสำย

วิชำชีพ (Professional) พนกังำนทุกคนมีโอกำสในควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนและวิชำชีพท่ีตน

ถนดัและมีควำมสำมำรถ 

2.6.2 แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไป

อยำ่งรำบร่ืน บริษัทฯ จึงมีกำรจดัท ำแผนผู้ สืบทอดต ำแหน่งส ำคญัและมีกำรพฒันำผู้ สืบ

ทอดต ำแหนง่อยำ่งตอ่เน่ือง 

ภาพแสดงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (2554-2558)  
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2.7 การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน 
บริษัทฯ ยึดถือกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนควบคู่ไปกับกำรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม มีควำมหมำยมำกกวำ่กฎหมำยก ำหนด รวมไปถึงควำมมุง่มัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบตอ่
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยรวมไปถึงสงัคมและชมุชน บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้ำท่ีท่ีพนกังำนต้องให้ควำมส ำคญักับ
กำรมีสว่นร่วมสร้ำงสรรค์สิ่งแวดล้อมและสงัคมท่ีดี 

2.7.1 ด้านการศึกษา 

 งำนวนัเดก็แหง่ชำติ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงกำรส่งเสริมกำรศึกษำให้กับเด็กและเยำวชน ดังนัน้ในทุกปี บริษัทฯ ได้เข้ำร่วม
สนบัสนนุงำนวนัเดก็แหง่ชำตกิบัหนว่ยงำนท้องถ่ินในพืน้ท่ีตัง้ของโรงงำน ทัง้โรงงำนท่ี อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่และท่ี 
อบต.กกแรต จ. สโุขทยั ซึ่งเป็นพืน้ท่ีบริเวณใกล้กบัโรงงำน PPP และในปีนี ้ก็ได้มีตวัแทนบริษัทฯ เข้ำร่วมกิจกรรม
วนัเดก็ ซึง่จดัขึน้ในวนัท่ี 10 มกรำคม 2557 โดยตวัแทนบริษัทฯ ได้มอบจกัรยำนและสิ่งของอ่ืน ๆ ในกำรสนบัสนนุ
ทนุด้ำนกำรศกึษำให้กบัเด็กนกัเรียน  

 โครงกำรออกคำ่ยอำสำพฒันำโรงเรียนทรุกนัดำรร่วมกบัชมรมพลงังำนเพ่ือสงัคม ณ.โรงเรียนอนบุำล

วดัโคกเจริญ 

บริษัทร่วมกิจกรรมจิตอำสำ “แต้มขนัปันน้อง ครัง้ท่ี 14”   ด้วยกำรสมทบทนุกำรศกึษำ พร้อมร่วมด ำเนิน
กิจกรรมปรับปรุงอำคำรเรียน กิจกรรมนนัทนำกำรแก่เด็กๆ โรงเรียนอนบุำลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.
ลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในถ่ินทุรกันดำน ซึ่งจัดขึน้เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2558 กิจกรรมในครัง้นีจ้ดัขึน้โดยชมรม
พลังงำนเพ่ือสังคม ของคณะส่ือมวลชนสำยพลังงำน ซึ่งบริษัทได้เห็นควำมส ำคญัของกำรศึกษำและเพ่ือเปิด
โอกำสทำงกำรศกึษำให้แก่เยำวชนอนำคตของชำติตอ่ไป 

2.7.2   ด้านคุณภาพชีวิต 

 สนบัสนนุโครงกำรอำชีพเพิ่มรำยได้ (ริบบิน้เพิ่มรำยได้) หมู ่8 ต.กกแรต จ.สโุขทยั 

บริษัทร่วมสนบัสนนุโครงกำรอำชีพเพิ่มรำยได้ (ริบบิน้เพิ่มรำยได้) ให้กบัผู้ ใหญ่บ้ำน (บ้ำนบอ่เพลำ) หมู่  8 
ต.กกแรต อ.กงไกรลำส จ.สโุขทยั เพ่ือเป็นกำร ตอ่ยอด โครงกำรให้เจริญเติบโตและเป็นกำรช่วยชมุชนให้มีรำยได้
เพิ่มจนุเจือครอบครัวและเลีย้งตวัเองได้ 
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 สนบัสนนุสร้ำงบ้ำนเจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต.บ้ำนแมก่ะ ต.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่

บริษัทร่วมสนบัสนนุสมทบทุนกำรสร้ำงบ้ำนพกัเจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต.บ้ำนแม่กะ ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มอบ
ให้กับก ำนนัต ำบลแม่แตง เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีพกัอำศยัและสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชนในต ำบลแม่แตงและ
ต ำบลใกล้เคียงท่ีมำรับบริกำรโรงพยำบำลแมก่ะ และให้บริกำรชมุชนได้ทนัเวลำ 
  
 

      
 

 
2.7.3 ด้านความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

 ร่วมท ำบญุประเพณีประจ ำทกุปีกบัชำวบ้ำน หมู ่8 ต.กกแรต จ.สโุขทยั 

บริษัทร่วมท ำบุญกบัชำวบ้ำน หมู่ 8 ต.กกแรต อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทยั ซึ่งจดัขึน้เป็นประจ ำทกุปี และทำง
บริษัทได้เข้ำร่วมอยำ่งตอ่เน่ือง ซึง่กำรท ำบญุในหมู่บ้ำนครัง้นี ้จดัขึน้  ณ. อำคำรเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน เพ่ือ
เป็นกำรเช่ือมควำมสมัพนัธ์และสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนในเขตพืน้ท่ีรอบโรงงำน 

 มอบโต๊ะเก้ำอี ้วดัสิงห์ทอง และร่วมเททองหลอ่พระ วดัปรักรัก อ.กงไกรลำศ จ.สโุขทยั 

บริษัทร่วมสนบัสนนุถวำยโต๊ะ เก้ำอี ้และเต๊นท์ให้กบั วดัสิงห์ทอง ในงำนวดัประจ ำปี และร่วมเททองหล่อ
พระ วัดปรักรัก ซึ่งวัดทัง้สองแห่งนี ้ตัง้อยู่ ณ. อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย โดยบริษัทได้ร่วมสนับสนุน
บ ำรุงรักษำศำสนำ และพิธีกรรมทำงศำสนำอย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือให้วดัมีอปุกรณ์พร้อมและเพียงพอให้ชมุชนได้ใช้ใน
กำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ 

 สนบัสนนุงำนธรรมทตูสญัจร ต. แมแ่ตง จ. เชียงใหม ่

บริษัทร่วมสนับสนุนเป็นเจ้ำภำพธรรมทูตสัญจร ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำว ต.แม่แตงได้รับมอบหมำยเป็น
เจ้ำภำพงำนธรรมทูตสัญจร “โครงกำรข่วงแก้วลำนบุญ ครอบครัวอบอุ่นด้วยศีล 5” โดยครัง้นีบ้ริษัทได้ร่วม
สนบัสนนุเพ่ือเป็นกำรเตรียมจดัหำวสัด ุครุภณัฑ์ เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรจดักิจกรรมลลุว่งไปด้วยดี  
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2.7.4 ด้านสาธารณประโยชน์ 

 ตดิตัง้สญัญำณไฟกระพริบและกระจกโค้งจรำจรบริเวณด้ำนหน้ำโรงงำน ต.กกแรต จ.สโุขทยั 

บริษัทได้ติดตัง้สัญญำณไฟกระพริบ และกระจกโค้งจรำจร บริเวณถนนทำงเข้ำด้ำนหน้ำโรงงำนผลิต
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (PPP) เพ่ือให้ชำวบ้ำนและพนกังำนท่ีใช้รถใช้ถนน มีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงมำกขึน้ 
และเพ่ือชว่ยลดกำรเกิดอบุตัเิหตใุห้น้อยลง 

 โครงกำรปรับปรุงและพฒันำอำคำรเอนกประสงค์ หมูบ้่ำนหวัป่ำห้ำ ต.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่

บริษัทได้ร่วมกับผู้ น ำชุมชน ก ำนัน ผู้ ใหญ่บ้ำน และ ชำวบ้ำนหมู่บ้ำนหัวป่ำห้ำ ต.แม่แตง จ.เชียงใหม ่
จ ำนวนกวำ่ 50 คน เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรเอนกประสงค์ชมุชน ร่วมกนัทำสีใหม่ทัง้หลงั ซ่อมอปุกรณ์ไฟฟ้ำ
และอุปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ือให้มีควำมพร้อมส ำหรับรองรับกำรใช้งำนของหมู่บ้ำน อำทิเช่น งำนศพ งำนท ำบุญ และ
กิจกรรมส ำคญัตำ่งๆของหมูบ้่ำน  

 ซอ่มแซมถนนทำงเข้ำหมูบ้่ำน หมู ่8 ต.กกแรต จ.สโุขทยั 

ผู้บริหำรและตวัแทนพนกังำนโรงงำน PPP ร่วมกนัซ่อมแซมถนนช ำรุด บริเวณทำงเข้ำโรงงำนและหมู่บ้ำน 
ต.กกแรต จ.สโุขทยั ซึง่ถนนดงักล่ำวชำวบ้ำนมีกำรสญัจรไปมำทกุวนั แตไ่ด้เกิดกำรช ำรุดลง ทัง้นีเ้พ่ือร่วมเป็นส่วน
หนึง่ในกำรท ำกิจกรรมหรือท ำสำธำรณประโยชน์ให้กบัชมุชนบริเวณใกล้เคียง 

 กิจกรรมร่วมบริจำคโลหิตสร้ำงกศุล ฉลองครบรอบ20ปี บริษัท 

บริษัท พนกังำน ร่วมกิจกรรมบริจำคโลหิต ณ หน่วยรถรับบริจำคโลหิตเคล่ือนท่ีสภำกำชำดไทย -จตจุกัร 
ซึ่งกิจกรรมนีจ้ัดขึน้เม่ือ วนัท่ี 6 มิถุนำยน 2558 เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือสภำกำชำดไทยท่ีมีควำมต้องกำรกำรรับ
บริจำคโลหิตเป็นจ ำนวนมำก และยงัไม่เพียงพอตอ่ควำมต้องกำรของผู้ ป่วย บริษัทจึงต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ชว่ยเหลือสงัคมเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอส ำหรับรักษำผู้ ป่วยทัว่ประเทศ 
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม  

ด้วยลกัษณะธุรกิจกำรผลิตด้ำนพลงังำนสะอำด ท่ีจะต้องอำศยัทรัพยำกรธรรมชำติและพืชพลงังำนผลิต
โดยเกษตรเป็นปัจจยัหลกั เพ่ือสง่เสริมเกษตรให้มีรำยได้ท่ีมัน่คงและยัง่่ยืน ซึง่บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงควำมส ำคญั
ของกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ โดยเน้นกำรน ำเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและพฒันำกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ครอบคลมุทัง้ด้ำนกำรอนรัุกษ์พลงังำน กำรจดักำร
น ำ้ กำรบ ำบดัน ำ้เสียจำกกระบวนกำรผลิต กำรจดักำรมลภำวะทำงอำกำศ พร้อมทัง้ปลกูฝังให้พนกังำนมีจิตส ำนกึ
สำธำรณะในกำรค ำนงึถึงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมควบคูไ่ปกบักำรปฏิบตังิำนในหน้ำท่ี  

3.1 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม  

นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ได้ตระหนกัและเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัด้ำนคณุภำพสินค้ำและ
บริกำร ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ อีกทัง้ยังช่วยเสริมศักยภำพองค์กรให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำน
พลงังำนครบวงจร 

เพ่ือให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและเพ่ือประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำน QSHE ให้ดีขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 
บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยคณุภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อมและควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
และมุง่มัน่ท่ีจะด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เน่ืองดงันี ้

1  มุ่งเน้นกำรบริหำรคณุภำพทัว่ทัง้องค์กรด้วยกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพเพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริกำรท่ีสร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัลกูค้ำ 

2. ปฏิบัติตำมกฎหมำยในเร่ือง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
รวมถึงข้อก ำหนดขององค์กรและมำตรฐำนอตุสำหกรรมท่ีเก่ียวข้อง โดยถือเป็นบรรทดัฐำนขัน้ต้น 

3. มุง่เน้นกำรจดักำรบริหำรควำมเส่ียง ควบคมุกำรสญูเสียท่ีเกิดจำกอบุตัเิหต ุอคัคีภยั ทรัพย์สินเสียหำย 
กำรละเมิดระบบรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนป้องกนัและลดควำมเส่ียงด้ำนควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยัและผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจำกกิจกรรมกระบวนกำรท ำงำนและกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนและผู้ มีสว่นได้เสียตัง้แตช่่วงวำงแผนโครงกำร ชว่งด ำเนินกำรจนสิน้สดุ
กำรด ำเนินกำรอย่ำงตอ่เน่ือง 
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4. ด ำเนินกิจกำรโดยค ำนงึถึงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มคำ่ 
สง่เสริมกำรพฒันำคณุภำพชีวิตของชมุชนและสงัคมโดยค ำนงึถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย เพ่ือน ำไปสูก่ำรพฒันำ
อยำ่งยัง่ยืน 

5. ส่ือสำรกำรด ำเนินงำนและประสิทธิผลด้ำน QSHE ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 
นอกจำกนีบ้ริษัทฯยงัได้จดัตัง้คณะท ำงำน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรด้ำนดงักลำ่วดงันี ้ 

คณะท างานด้านภาวะวิกฤต (Crisis Management) 

บริษัทฯ ได้มีกำรจดัตัง้คณะท ำงำนด้ำนภำวะวิกฤต โดยประกอบด้วยผู้บริหำรระดบัสูงและผู้จดักำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
ทัง้นีเ้พ่ือเตรียมพร้อมในกำรบริหำรจดักำรภำวะวิกฤตท่ีอำจจะเกิดและส่งผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดบัองค์กรด้วย  

เป้าหมายและดัชนีวัดผล 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ก ำหนดดชันีวดัผลส ำเร็จ (KPIs) ด้ำนควำมปลอดภัย โดยได้ก ำหนดไว้เป็นเป้ำหมำย
ขององค์กร ว่ำจะต้องไม่มีรำยงำนกำรเกิดอุบตัิเหต ุรำยงำนต้องเป็นศนูย์  ทัง้นีเ้พ่ือส่งเสริมให้พนกังำนมีควำม
ตระหนกัและมีสว่นร่วมในกำรดแูลควำมปลอดภยั ทัง้ตอ่ตนเองและเพ่ือนร่วมงำน 

 สถิตอิบุตัเิหตแุละอตัรำกำรบำดเจ็บพนกังำนทัง้ส ำนกังำนใหญ่และโรงงำน  เป็นศูนย์  

 กำรซ้อมแผนฉกุเฉินยอ่ยประจ ำปี โรงงำนได้ด ำเนินกำรตำมแผนคือมีกำรซ้อมแผนฉกุเฉินย่อยประจ ำปีขึน้

ทกุปีอยำ่งน้อย ปีละ 1 ครัง้ โดยร่วมกบัหนว่ยงำนรำชกำรท้องถ่ินในกำรร่วมซ้อมแผนดงักลำ่ว  

3.2  กระบวนการผลิตกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

3.2.1 วัตถุดบิที่ใช้ในโรงงาน  

ส านักงาน/พืน้ท่ี แผนด าเนินการ/โครงการด าเนินงาน 

โรงงำนแมแ่ตง 1 วตัถุดิบของโรงงำนคือ มูลสุกร ซึ่งน ำมำผ่ำนกระบวนกำรผลิตเป็นก๊ำซชีวภำพใช้
เตมิในยำนยนต์ เป็นกำรชว่ยลดของเสียในฟำร์มสกุรอีกทำงหนึง่ 

โรงงำนแมแ่ตง 2 วตัถดุบิโรงงำนคือ หญ้ำเนเปียร์และต้นข้ำวโพดท่ีปกติเกษตรกรจะท ำกำรเผำทิง้ ซึ่ง
เป็นกำรน ำวตัถดุบิท่ีมีอยู่ในประเทศมำใช้ประโยชน์ด้ำนพลงังำนทดแทน ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงรำยได้ให้กบัเกษตรและลดมลภำวะได้อีกทำงหนึง่   

โรงงำน PPP  โรงงำนน ำก๊ำซท่ีขึน้มำพร้อมกับกำรผลิตน ำ้มนัดิบ (Crude Oil) โดยปกติจะถูก
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ส านักงาน/พืน้ท่ี แผนด าเนินการ/โครงการด าเนินงาน 
น ำไปเผำทิง้มำใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยน ำมำแปรสภำพเป็นผลิตภัณฑ์ตำ่งๆ อำทิ
เชน่ ก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ 
(NGL)ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรโครงกำรท่อส่งก๊ำซ เพ่ือน ำเอำก๊ำซนีม้ำ
จำกหลำย ๆ แหลง่รอบ ๆ โรงงำนเพิ่มเตมิ 

 
3.2.2 การจัดการพลังงาน  

บริษัท ยูเอซีและบริษัทฯ ย่อย มีกำรใช้เฉพำะพลังงำนท่ีไม่หมุนเวียน (Non-Renewable Energy) ใน
กระบวนกำรผลิตและส ำนกังำนในหลำยรูปแบบ ประกอบด้วย  

1. เชือ้เพลิง ก๊ำซท่ีขึน้มำพร้อมกบักำรผลิตน ำ้มนัดบิ ท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตของบริษัท 

2. ไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวงใช้ในพืน้ท่ีส ำนักงำนใหญ่ และจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคใช้ในพืน้ท่ีตัง้

โรงงำนตำมพืน้ท่ีตำ่ง ๆ  

3. น ำ้ใช้ จำกกำรประปำนครหลวงส ำหรับพืน้ท่ีส ำนกังำนและกำรประปำส่วนภูมิภำคและน ำ้บำดำลส ำหรับ

พืน้ท่ีตัง้โรงงำน 

 

ในปี 2558 บริษัทตระหนกัถึงกำรใช้พลงังำน จึงได้มีโครงกำรและแผนในกำรด ำเนินงำนเพ่ือประหยดัและลด
กำรใช้พลงังำนตำมพืน้ท่ีตำ่ง ๆ ดงันี ้

ส านักงาน/พืน้ท่ี แผนด าเนินการ/โครงการด าเนินงาน 

ส ำนกังำนใหญ่ จัดโครงกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำรประหยัด
พลงังำนของพนกังำน ดงันี ้ตรวจเช็คไฟฟ้ำทกุครัง้ก่อนกลบับ้ำน ปิดเม่ือไม่ใช้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำตดิตอ่กนัเกิน 15 นำทีและ เลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำให้เหมำะสม
กบัประเภทของงำน 

โรงงำน PPP 
โรงงำนมีระบบกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำไว้ใช้เองจำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ
ประเภท Gas engine  และมีกำรออกแบบและลงทนุในด้ำนอปุกรณ์ชว่ยลด
กระแสไฟฟ้ำท่ีใช้ส ำหรับกำรสตำร์ทเคร่ืองจกัรท่ีต้องกำรพลงังำนมำกและ
ปัจจบุนัโรงงำนอยูใ่นระหวำ่งกำรศกึษำ กำรปรับปรุงระบบกำรจำ่ย
กระแสไฟฟ้ำ เพ่ือลดกำรสญูเสียพลงังำนจำกกำรเดนิเคร่ืองจกัร 

โรงงำนแมแ่ตง  รณรงค์และประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำรประหยัดพลังงำนของ
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ส านักงาน/พืน้ท่ี แผนด าเนินการ/โครงการด าเนินงาน 
พนกังำน ดงันี ้ตรวจเช็คไฟฟ้ำทุกครัง้ก่อนกลบับ้ำน ปิดเม่ือไม่ใช้งำนและ 
เลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำให้เหมำะสมกบัประเภทของงำน 

 

3.2.3 น า้ใช้ 

น ำ้ถือว่ำเป็นสิ่งจ ำเป็นและส ำคญัต่อกำรด ำรงชีวิต ถือว่ำเป็นปัจจยัส่ีของมนุษย์ และมีควำมส ำคญัมำก
ขึน้เน่ืองจำกผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศ ท ำให้เกิดภำวะขำดแคลนน ำ้ขึน้ทัว่โลกและเกิดภำวะภัย
แล้งรวมทัง้ประเทศไทย แม้ว่ำบริษัทฯ และโรงงำนจะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรขำดแคลนน ำ้มำกนกั แตบ่ริษัทฯ 
ก็มีนโยบำยด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุ ลดกำรสญูเสียจึงมีกำรด ำเนินมำตรกำรลดกำรใช้
น ำ้และน ำน ำ้กลบัมำใช้ใหมใ่นระบบหรือกระบวนกำรผลิตดงันี ้

ส านักงาน/พืน้ท่ี แผนด าเนินการ/โครงการด าเนินงาน 

โรงงำนแมแ่ตง 1 และ 2 -น ำ้ในกระบวนกำรผลิต จะมำจำกควำมชืน้ในหญ้ำเป็นหลกัและมีส่วนหนึ่งท่ีวน
กลบัมำใช้ใหม ่ 

-ในส่วนของน ำ้ใช้นัน้จะใช้เฉพำะในส่วนส ำนักงำน ซึ่งมีมำตรกำรและแนวทำง
ประหยดัน ำ้ เชน่ รณรงค์สร้ำงจิตส ำนกึกำรประหยดักำรใช้น ำ้ของพนกังำน โดยปิด
น ำ้ทกุครัง้หลงัใช้งำน ไมเ่ปิดน ำ้ทิง้ไว้ หมัน่ตรวจสอบกำรร่ัวซึมของท่อ หำกพบเห็น
ให้รีบด ำเนินกำรแก้ไข และท ำโครงกำรน ำน ำ้ทิง้ท่ีผ่ำนกระบวนกำรบ ำบดัแล้วน ำ
กลบัมำใช้ในระบบ 

โรงงำน PPP  -น ำ้ใช้ในพืน้ท่ีโรงงำนมีแหล่งท่ีมำจำกน ำ้ฝน และบ่อน ำ้ใต้ดินภำยในพืน้ท่ีโรงงำน 
ซึ่งได้ด ำเนินกำรขออนุญำตกำรเจำะน ำ้บำดำลเพ่ือน ำขึน้มำใช้ในโรงงำน จำก
ส ำนกังำนน ำ้บำดำล จ. สโุขทยั 

 

3.2.4 การก าจัดมลพษิน า้เสียหรือน า้ทิง้ในระบบ 

ในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ โรงงำนได้ให้ควำมส ำคญัตอ่กระบวนกำรก ำจดัมลพิษน ำ้เสียหรือน ำ้ทิง้
ในระบบเป็นอยำ่งมำก โดยมีแนวทำงกำรบริหำรจดักำรเร่ืองดงักล่ำวดงันี ้
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ส านักงาน/พืน้ท่ี แผนด าเนินการ/โครงการด าเนินงาน 

โรงงำนแมแ่ตง 1 น ำ้ท่ีออกจำกกระบวนกำรผลิต สว่นหนึง่วนน ำกลบัมำใช้ในกระบวนกำรผลิต และ
ท่ีเหลือน ำไปผ่ำนกระบวนกำรบ ำบดัแบบไม่ใช้อำกำศ + เติมอำกำศ (Oxidation 
Ditch) ได้คำ่ตำมมำตรฐำน 

โรงงำน PPP 

  

น ำ้ปนเปือ้นท่ีออกจำกระบบกำรผลิต จะส่งให้บริษัทรับก ำจดักำกของเสียท่ีได้รับ
อนญุำตให้รับก ำจดักำกของเสีย (รง.101) จำกหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งน ำ้ปนเปือ้น
ดงักลำ่วจะมีกระบวนกำรแยกน ำ้มนัโดยใช้บอ่ดกัไขมนั (CPI Tank) ก่อนสง่ก ำจดั  

ส ำหรับน ำ้ทิง้ท่ีไม่มีกำรปนเปื้อน ทำงโรงงำนได้จัดสร้ำงให้มีบ่อกักเก็บและใช้
ประโยชน์ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมหลำกหลำยและรักษำระบบนิเวศน์และเพิ่มพืน้ท่ีสี
เขียวให้โรงงำน 

 

3.2.5 ส่ิงปฏิกูล ของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้ในระบบ ทางโรงงานมีแนวทางบริหารจัดการดังนี ้

ส านักงาน/พืน้ท่ี แผนด าเนินการ/โครงการด าเนินงาน 

โรงงำนแมแ่ตง 1 และ 2  

  

จำกกระบวนกำรผลิตจะเหลือกำกหญ้ำ ท่ีไม่สำมำรถย่อยได้ ซึ่งกำกหญ้ำในส่วน
นีส้ำมำรถน ำไปเป็นส่วนผสมในดินส ำหรับปลูกพืช โดยหลัก ๆ จะติดต่อหำผู้ ท่ี
สนใจมำรับและน ำไปเป็นวสัดุปรับปรุงดินส ำหรับเพำะปลูก บำงส่วนน ำไปใช้ใน
แปลงปลกูหญ้ำเนเปียร์ 

โรงงำน PPP  ของเสียท่ีเป็นของเสียอันตรำยและไม่อนัตรำย ท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตและ
จำกงำนซ่อมบ ำรุงอปุกรณ์ในกระบวนกำรผลิต ได้ถกูส่งไปก ำจดัโดยหน่วยงำนท่ี
ได้รับอนุญำตจำก กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ด้วยกรรมวิธีท่ีถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร 

 
3.2.6 การเกิดมลพษิทางอากาศและกลิ่น   

 กำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศถือเป็นประเด็นส ำคญัอีกประเด็นหนึ่งท่ีบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญ แม้ทำง
โรงงำนจะเป็นโรงงำนผลิตขนำดเล็ก แต่โรงงำนก็ค ำนึงถึงผลกระทบทำงมลพิษทำงอำกำศ ซึ่งทำงโรงงำนมี
แนวทำงด ำเนินกำรดงันี ้
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ส านักงาน/พืน้ท่ี แผนด าเนินการ/โครงการด าเนินงาน 

โรงงำนแมแ่ตง 1 และ 2 โรงงำนท ำกำรตดิตัง้ระบบก ำจดัก๊ำซส่วนเกินทิง้ เพ่ือไม่ให้ก๊ำซชีวภำพฟุ้ งกระจำย
ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งและลดกำรก่อภำวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นสำเหตขุองภำวะ
โลกร้อน ในส่วนกระบวนกำรหมักท่ีไม่ใช้อำกำศนัน้  โดยปกติจะเกิดกลิ่น แต่
เน่ืองจำกกระบวนกำรหมกัของระบบอยู่ในถงัปิดฝำเป็นระบบปิด ท ำให้ไม่มีกลิ่น
ออกมำรบกวนบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงโดยรอบ 

โรงงำน PPP โรงงำนปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมโดยท ำกำรตรวจวัดคุณภำพ
อำกำศในบรรยำกำศ โดยผลท่ีได้จำกกำรตรวจวดัมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนท่ี
ก ำหนด 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
 

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยใน  ให้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยในอย่ำง
ตอ่เน่ืองโดยตระหนกัวำ่ ระบบกำรควบคมุภำยในเป็นกลไกส ำคญัท่ีจะสร้ำงควำมมัน่ใจตอ่ฝ่ำยบริหำรในกำรช่วยลดควำม
เสี่ยงทำงธุรกิจ ช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจมีประสิทธิภำพ โดยจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม และบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ี
ก ำหนดไว้ 

 คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และติดตำม
ประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้ระบบกำรควบคุมภำยในครอบคลุมทัง้ในด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรบริหำร ด้ำน
กำรเงิน ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทัง้ กำรปฏิบัติท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ท่ี เก่ียวข้อง ในปี 
2558 มีกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 5 ครัง้  โดยเป็นกำรประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำ
ร่วมจ ำนวน 1 ครัง้  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมขอบเขตท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงครบถ้วนและมี
ประสิทธิผล คือ กำรสอบทำนงบกำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมลูในรำยงำนทำงกำรเงินและรำยกำรท่ีมีควำมเก่ียวโยงกนัทำง
ผลประโยชน์ให้มีควำมถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชี  ผู้ตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยบริหำร
ของบริษัท ในกำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน และดแูลให้มีกำรปฏิบตัิถกูต้องตำมกฎหมำย และระเบียบ ข้อบงัคบั 
ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ
คดัเลือกเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และคำ่สอบประจ ำปี รวมถงึกำรปฏิบตัิงำนอื่นตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 ส ำหรับปี 2558 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชมุรวม  5 ครัง้ โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำน เข้ำร่วม
ประชุมด้วยทุกครัง้ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันท่ี  25 กุมภำพันธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และฝ่ำยบริหำร ร่วมประชุมพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมลู และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นต่อระบบกำรควบคมุภำยในของ
บริษัท เช่นเดียวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ สรุปสำระส ำคญั ดงันี ้

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
บริษัทมีกำรก ำหนดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรควบคมุท่ีดี มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยธุรกิจที่ชดั รวมทัง้มีกำรก ำหนด

โครงสร้ำงองค์กรท่ีสอดคล้องกบัธุรกิจ มีกำรก ำหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicator : KPIs) ส ำหรับใช้ในกำร
ประเมินเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยอย่ำงสม ่ำเสมอ  

มีกำรปลกูฝังให้พนักงำนตระหนกัถึงกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนจริยธรรม (Code of 
Conduct) ให้ผู้บริหำร พนกังำนทกุระดบัน ำไปปฏิบตัิ   
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การประเมินความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) ท ำหน้ำท่ี
ก ำหนดนโยบำยและหน้ำท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจ  โดยมอบหมำยให้คณะท ำงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง ท ำหน้ำท่ีติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ในระดับท่ีองค์กร
ยอมรับได้  และรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ ำทุกไตรมำส และคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นประจ ำทุกปี นอกจำกนีไ้ด้มีกำรอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แก่พนกังำน เพ่ือเพ่ิมควำมมีประสิทธิภำพในกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

การควบคุมการปฏบิัตงิาน 

บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่งอย่ำงชดัเจน มีกำรจดัท ำคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร
และคู่มือ/ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญ ให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงองค์กร และกำปฏิบัติงำนใน
ปัจจุบัน โดยให้แต่ละระบบกำรท ำงำนสำมรถคำนอ ำนำจหรือตรวจสอบกลบัย้อนหลงัได้  รวมถึงกระบวนกำรสอบทำน
กำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคบัตำ่งๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรปฏิบตัิงำนมีระบบกำรควบคมุ
ภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม มีประสิทธิภำพ 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรใช้ข้อมลู มีกำรส่งเสริมให้พัฒนำระบบอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้
ข้อมูลมีควำมถูกต้อง เช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรมนเทศท่ีทันสมัยเข้ำมำใช้ รวมทัง้มีกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรใช้สำรสนเทศ เพ่ือให้มีกำรควบคมุกำรใช้สำรสนเทศท่ีเหมำะสม รวมทัง้มีควำมปลอดภยัของข้อมูล 
ตัง้แตก่ำรน ำเข้ำ รวบรวมประมวลผล ไปจนกระทัง่ถงึกำรจดัเก็บ นอกจำกนีบ้ริษัทมีช่องทำงในกำรติดต่อและชีแ้จงข้อมลู
ข่ำวสำรกับนักลงทุนผ่ำนในระบบสื่อสำรต่ำง ๆ และมีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมกำร
บริษัท ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ี Auditcommittee@uac.co.th 

ระบบการตดิตาม 

 บริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนบัญชีกำรเงิน กำรกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ ข้อบังคบั ด้ำนกำรควบคุมทรัพย์สิน เป็นต้น โดย โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบดูแลสอบทำน
ระบบกำรควบคุมภำยในผ่ำนหน่วยตรวจสอบภำยในท่ีดูแลรับผิดชอบ นอกจำกนีย้ังมีผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตท ำกำร
ตรวจสอบด้ำนบญัชีกำรเงิน อีกทัง้ยงัมีกำรจดัให้มีกำรระชุมผู้บริหำรทุกเดือน เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบ
กบัเป้ำหมำยและหำทำงแก้ไขปรับปรุงอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

 

 



                                     บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 



แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2558   หน้ำ 159 

 

12. รายการระหว่างกัน 

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2558 

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 50.0099 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ UAC&TPT (ผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ 
นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อย
ละ 0.0001)  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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จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค 
   หมำยเหต ุบริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995 

7.   บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั - UAC ENERGY เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995 
ของจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้วทัง้หมดของ UAC ENERGY (ผู้ บริหำรของบริษัท 
ได้แก่ นำยกิตติ  ชีวะเกตุ  นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชัชพล 
ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0005)  และ UAC ENERGY มีกรรมกำร
ร่วมกบับริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกต ุนำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชชั
พล ประสพโชค 

8.  บริษัท โซลำ่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำว
เวอร์ จ ำกดั 

- SERP เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9976 ของจ ำนวน
หุ้นท่ีช ำระแล้วทัง้หมดของ SERP (ผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่  นำงสำวนิลรัตน์  
จำรุมโนภำส  และ นำยชชัพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 0.0024)  และ 
SERP มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชชั
พล ประสพโชค 

9.  บริษัท ยูเอซี  แอ็ดวำนซ์ โพลิ
เมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั 

- UAPC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9998 ของจ ำนวน
หุ้นท่ีช ำระแล้วทัง้หมดของ UAPC (ผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่  นำยกิตติ  ชีวะ
เกต ุ นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค  ถือหุ้นรวมกนั
ร้อยละ 0.0002)  และ UAPC มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำยกิตติ  ชีวะเกต ุ 
นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส  และ  นำยชชัพล ประสพโชค   

10.  นำงสำวชวษิศำ  ชีวะเกต ุ - นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ เป็นบุตรสำวของนำยกิตติ ชีวะเกตุ ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัท และเป็น
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท อีกทัง้เป็นถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัท โดย 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ถือหุ้ นในบริษัทร้อยละ 47.17 ของจ ำนวนหุ้ นท่ี
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท   นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกต ุถือหุ้นในบริษัท ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 3.96 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

11.  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเทพประทำน
พร วสัดภุณัฑ์ 

- กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั โดยนำยปรัชญำ ทองแท่งไทย เป็นหุ้นสว่นผู้จดักำรในห้ำง
หุ้ นส่วนจ ำกัด เทพประทำนพร วัสดุภัณฑ์ และ เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจใน
UAC&TPT ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท  

- 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   
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12.  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภกัดีแผ่นดิน
ขอนแก่น 

- กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน โดยนำยเฮง ทองแท่งไทย เป็นหุ้ นส่วนผู้ จัดกำรในห้ำง
หุ้ นส่วนจ ำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น และ เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจใน
UAC&TPT ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

- นำยเฮง ทองแท่งไทย ถือหุ้นในบริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกัด ร้อยละ 40 
ทัง้นี ้บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกดั เป็นผู้ ถือหุ้นใน UAC&TPT  โดยถือหุ้น
ร้อยละ 49.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ  UAC&TPT 

13.   บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร 
จ ำกดั 

- กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั โดยนำยเฮง ทองแท่งไทย นำยปรัชญำ ทองแท่งไทย และ 
นำยอรรณพ กลิ่นทอง เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจในบริษัท ทีพีที เทพประทำนพร 
จ ำกดั และ UAC&TPT ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

- นำยเฮง ทองแท่งไทย ถือหุ้นในบริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกัด ร้อยละ 40  
ทัง้นี ้บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกดั เป็นผู้ ถือหุ้นใน UAC&TPT  โดยถือหุ้น
ร้อยละ 49.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ  UAC&TPT 

14.   ห้ำงหุ้ นส่วนจ ำกัด มหำเทว
พ ร ห ม  เ ท พ ป ร ะ ท ำ น พ ร
คอนกรีต 

- กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน โดยนำยเฮง ทองแท่งไทย เป็นหุ้ นส่วนผู้ จัดกำรในห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกดั มหำเทวพรหม เทพประทำนพรคอนกรีต และ เป็นกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจในUAC&TPT ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

- นำยเฮง ทองแท่งไทย  ถือหุ้นในบริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกดั ร้อยละ 40  
ทัง้นี ้บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกดั เป็นผู้ ถือหุ้นใน UAC&TPT  โดยถือหุ้น
ร้อยละ 49.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ  UAC&TPT 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2558  

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

เงนิลงทุนในบริษัท  4.98 

 

 

 

 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 49.997% 

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

ซือ้สินค้า : บริษัทซือ้ผลติภณัฑ์กลเีซอรีน เพื่อ
สง่ออกไปจ ำหนำ่ยในตำ่งประเทศ  โดยกำรซือ้
สนิค้ำดงักลำ่ว เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติและเป็นกำรซือ้ตำมรำคำตลำด 

รายได้จากการขาย :  

 

ยอดคงค้าง 

ลกูหนีก้ำรค้ำ 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

25.64 

 
 
 

3.23 

 

 

0.46 

1.77 

 

กำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติที่มี เง่ือนไข
ทำงกำรค้ำโดยทั่วไป โดยที่รำคำซือ้สินค้ำเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรซือ้สินค้ำดงักลำ่วเป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยปกติ
ทัว่ไปของบริษัท และมีควำมสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2558  

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

รายได้จากการขาย 

บริษัทมีรำยได้จำกงำนบริกำรตำมรำคำตลำด 
เช่นเดียวกบัลกูค้ำรำยอื่นทัว่ไป  

0.35 

 

 

กำรจดัท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกนั เป็นรำคำตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ  เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล 

 

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

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : บริษัทซือ้ชุดยูนิ
ฟอร์มของ  K&N เพื่อใช้ในกิจกำร  โดยมีกำร
เทียบเคียงกบัรำคำตลำด 

0.17 กำรจดัท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกนั เป็นรำคำตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ  เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2558  

5. บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 

ประกอบธุรกิจโรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ 

เงนิลงทุนในบริษัท 
 
รายได้อื่น : บริษัทมีรำยได้คำ่บริหำรกิจกำร 
และคำ่บริกำรอื่นๆ เช่นคำ่ไฟฟ้ำ,คำ่ถำ่ย
เอกสำร, คำ่ท ำควำมสะอำด, ฯลฯ ตำม
สญัญำ 
ยอดคงค้าง 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ และ ลกูหนีอ้ื่น 
 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้ :  

49.81 

 

2.78 

 

 

 

1.60 

 

 

60.00 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 50.0099% 
 
บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนอืน่ 
ๆ เช่น คำ่ไฟฟ้ำ คำ่ถ่ำยเอกสำร คำ่ท ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่
บริษัทย่อย โดยคิดอตัรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวนบคุคลำกรและ
สดัสว่นเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำนของ UAC &TPT และค่ำใช้จ่ำย
เฉลีย่ของงำนบริกำรตำ่ง ๆ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่กำรให้บริกำรดงักลำ่ว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทยอ่ย และอตัรำกำรคิดคำ่บริกำรมีควำมเหมำะสม  

บริษัทให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อใช้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
จำกก๊ำซชีวภำพ  โดยมีกำรเ รียกเก็บดอกเบีย้ในอัตรำที่
เหมำะสม 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2558  

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

เงินจำ่ยลว่งหน้ำคำ่ซือ้สนิทรัพย์ถำวร 

 

 

 

ค่าจ้างผู้รับเหมา(สินทรัพย์ถาวร) 

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

ให้แก่บริษัท โดยมีก ำหนดรำคำขำยและ
ให้บริกำรตำมรำคำตลำด เช่นเดยีวกบักำร
ขำยและให้บริกำรแก่ลกูค้ำรำยอืน่ทัว่ไป 

1.75 

 

 

 

0.99 

 

 

 

12.28 

 

 

 

 

 

 

บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนอืน่ 
ๆ เช่น คำ่ไฟฟ้ำ คำ่ถ่ำยเอกสำร คำ่ท ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่
บริษัทย่อย โดยคิดอตัรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวนบคุคลำกรและ
สดัสว่นเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำนของ UAC &TPT และค่ำใช้จ่ำย
เฉลีย่ของงำนบริกำรตำ่ง ๆ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่กำรให้บริกำรดงักลำ่ว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทยอ่ย และอตัรำกำรคิดคำ่บริกำรมีควำมเหมำะสม  

 

กำรจดัท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกนั เป็นรำคำตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ  เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2558  

7. บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั เงนิลงทุนในบริษัท 
 
รายได้อื่น : : บริษัทมีรำยได้คำ่บริหำรกิจกำร 
และคำ่บริกำรอื่นๆ เช่นคำ่ไฟฟ้ำ,คำ่ถำ่ย
เอกสำร, คำ่ท ำควำมสะอำด, ฯลฯ ตำม
สญัญำ  
ยอดคงค้าง 
ลกูหนีอ้ื่น 
 
 

70.00 

 

0.21 

 

 

 

0.03 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 99.9995% 
 
บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนอืน่ 
ๆ เช่น คำ่ไฟฟ้ำ คำ่ถ่ำยเอกสำร คำ่ท ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่
บริษัทย่อย โดยคิดอตัรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวนบคุคลำกรและ
สดัสว่นเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำนของ UAC &TPT และค่ำใช้จ่ำย
เฉลีย่ของงำนบริกำรตำ่ง ๆ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่กำรให้บริกำรดงักลำ่ว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทยอ่ย และอตัรำกำรคิดคำ่บริกำรมีควำมเหมำะสม 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2558  

8. บริษัท โซลำ่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั รายได้อื่น : : บริษัทมีรำยได้คำ่บริหำรกิจกำร 
และคำ่บริกำรอื่นๆ เช่นคำ่ไฟฟ้ำ,คำ่ถำ่ย
เอกสำร, คำ่ท ำควำมสะอำด, ฯลฯ ตำม
สญัญำ  
ยอดคงค้าง 
ลกูหนีอ้ื่น 
 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้ 
 

0.30 

 

 

- 

 

 

 

5.00 

บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนอืน่ 
ๆ เช่น คำ่ไฟฟ้ำ คำ่ถ่ำยเอกสำร คำ่ท ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่
บริษัทย่อย โดยคิดอตัรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวนบคุคลำกรและ
สดัสว่นเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำนของ UAC &TPT และค่ำใช้จ่ำย
เฉลีย่ของงำนบริกำรตำ่ง ๆ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่กำรให้บริกำรดงักลำ่ว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทยอ่ย และอตัรำกำรคิดคำ่บริกำรมีควำมเหมำะสม 
บริษัทให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีกำร
เรียกเก็บดอกเบีย้ในอตัรำที่เหมำะสม 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2558  

9. บริษัท ยเูอซี แอด็วำนซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ 
จ ำกดั 

เงนิลงทุนในบริษัท 
 
ซือ้สินค้า : บริษัทซือ้สนิค้ำเพื่อด ำเนินกำร
ตำมธุรกิจปกติและเป็นกำรซือ้ตำมรำคำตลำด 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : คำ่ธรรมเนียม 
 
รายได้ : 
ดอกเบีย้รับ 
รำยได้อื่น : บริษัทมีรำยได้คำ่บริหำรกิจกำร 
และคำ่บริกำรอื่นๆ เช่นคำ่ไฟฟ้ำ,คำ่ถำ่ย
เอกสำร, คำ่ท ำควำมสะอำด  ตำมสญัญำ  
 
ยอดคงค้าง 
ลกูหนีอ้ื่น 

เจ้ำหนีอ้ื่น 
 
 

180.00 

 

0.02 

 

0.02 

 

2.75 

0.30 

 

 

 

0.05 

0.02 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 99.9998% 
 
กำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไข
ทำงกำรค้ำโดยทั่วไป โดยที่รำคำซือ้สินค้ำเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 

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

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2558  

10.  นำงสำวชวิษศำ  ชีวะเกต ุ ค่าเช่าคลังสินค้า  : บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำ
คลังสินค้ำเพื่อใช้เป็นที่ เ ก็บสำรเคมี  และ
อุปกรณ์เพื่อรอกำรขำย และส่งมอบให้แก่
ลกูค้ำ พืน้ท่ีเช่ำ 2,200 ตำรำงเมตร ระยะเวลำ
กำรเช่ำ 3 ปี ตัง้แต่วันที่ 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 ของคำ่เช่ำแตล่ะเดือน คิดเป็นคำ่เช่ำ
ร ว มภำ ษี เ งิ น ไ ด้ หัก  ณ  ที่ จ่ ำ ย  เ ท่ ำ กั บ 
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 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2558  

11.  ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดัเทพประทำนพร วสัดภุณัฑ์ ค่าวัสดุก่อสร้าง : บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที 
เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด จ่ำยค่ำเสำเข็ม คอร.เสริม
เหลก็เพื่อเป็นฐำนรำกที่ดินที่ตัง้โรงงำน] 
 

0.27 กำรจดัท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกนั เป็นรำคำตลำด  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล  

12.  ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั ภกัดีแผน่ดินขอนแก่น ค่าวัสดุก่อสร้าง : บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที 
เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั จ่ำยคำ่หินคลกุเพื่อปรับท่ีดนิ
ที่ตัง้โรงงำน 
ยอดคงค้าง 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

0.01 

 

 

0.004 

กำรจดัท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกนั เป็นรำคำตลำด  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2558  

13.  บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกดั ค่าจ้างผู้รับเหมา(สินทรัพย์ถาวร) 
 
 
ยอดคงค้าง :  
เจ้ำหนีอ้ื่น 
 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้ :  

0.75 

 

 

0.60 

 

60.00 

กำรจดัท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกนั เป็นรำคำตลำด  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล 
 
 

เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 
เพื่อใช้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ  โดยมีกำร
เรียกเก็บดอกเบีย้ในอตัรำที่เหมำะสม 

14.  ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั มหำเทวพรหม เทพประทำน
พรคอนกรีต 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : เรียกเก็บคำ่ไฟฟ้ำ
ส ำหรับหนว่ยงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำจำกก๊ำซ
ชีวภำพท่ี จ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 

0.21 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) ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(1.1) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
งบกำรเงินส ำหรับปี 2556 – 2558 ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบ โดย บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้แก่นำงสวิุมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 ท ำกำร
ตรวจสอบบัญชีในปี  2556  และส ำหรับปี 2557-2558  ผู้สอบบัญชีได้แก่ นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 5599  ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.ซึง่งบ
กำรเงินส ำหรับปี 2556 - 2558 ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ และมี
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษัททัง้งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจ ได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับแต่ละปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำม
หลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ทัง้นีใ้นปี 2556 ผู้สอบบัญชี  ได้เน้นข้อมูลและเหตุกำรณ์โดยให้สงัเกตุในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2 
และ 5 ซึ่งได้อธิบำยถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีใหม่ เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตัิ 
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(1.2) ตารางสรุปงบการเงนิ 

  งบเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 

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

 สินทรัพย์หมุนเวยีน                          

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  64.91 4.46 64.13 4.15 113.25 5.98 98.77 6.04 100.31 5.64 140.81         5.15  

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  193.82 13.31 200.35 12.97 167.06 8.82 211.62 12.95 205.50 11.54 274.84       10.05  

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้  4.21 0.29 5.14 0.33 0.94 0.05 4.21 0.26 5.14 0.29 0.94         0.03  

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น          65.00 3.43         0.00            -    

 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  237.54 16.32 131.42 8.51 159.38 8.41 237.59 14.54 131.47 7.39 229.63         8.40  

          รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  500.48 34.38 401.04 25.97 505.63 26.69 552.19 33.78 442.42 24.85 646.22       23.63  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน                          

  เงินลงทุนในบริษทัร่วม  111.05 7.63 111.05 7.19 111.05 5.86 270.04 16.52 250.09 14.05 247.32         9.04  

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  40.20 2.76 96.01 6.22 304.81 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            -    

 อุปกรณ์ - สุทธิ  797.43 54.77 920.39 59.60 945.75 49.91 802.77 49.11 1026.72 57.68 1424.45       52.08  

 ค่าความนิยม                      385.80       14.11  

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  3.58 0.25 12.61 0.82 18.51 0.98 4.66 0.29 14.42 0.81 19.44         0.71  

  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  0.77 0.05 1.40 0.09 6.99 0.37 0.77 0.05 41.46 2.33 7.32         0.27  

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ  2.40 0.16 1.84 0.12 1.98 0.10 4.14 0.25 4.94 0.28 4.58         0.17  

          รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน  955.43 65.62 1143.29 74.03 1389.09 73.31 1082.39 66.22 1337.63 75.15 2088.92       76.37  

 รวมสินทรัพย์  1455.92 100.00 1544.33 100.00 1894.73 100.00 1634.58 100.00 1780.05 100.00 2735.14     100.00  
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  งบเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น                          

 หนีสิ้นหมุนเวยีน                          

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  212.59 14.60 151.28 9.80 462.47 24.41 212.59 13.01 163.81 9.20 462.47       16.91  

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  254.77 17.50 116.06 7.52 92.48 4.88 271.34 16.60 161.24 9.06 188.59         6.90  

 ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  27.02 1.86 119.60 7.74 132.49 6.99 27.02 1.65 119.60 6.72 198.89         7.27  

 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน        0.00   0.00       0.00              -    

     เงินกูย้มืระยะสั้น                      60.00         2.19  

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย   4.31 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 4.31 0.26 0.31 0.02 6.70         0.24  

          รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  498.69 34.25 386.94 51.82 687.43 71.06 515.26 31.52 444.96 25.00 916.65       33.51  

 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                          

 เงินกูย้มืระยะยาว  130.14 8.94 143.99 9.32 132.39 6.99 130.14 7.96 143.99 8.09 533.37       19.50  

 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ  5.12 0.35 159.64 10.34 82.32 4.34 5.12 0.31 159.64 8.97 86.34         3.16  

 หน้ีสินภาษีเงินไดดร้อการตดับญัชี      7.36 0.48 15.18 0.80     7.36 0.41 28.96         1.06  

 ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน      30.63 1.98 30.63 1.62     30.63 1.72 32.50         1.19  

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  7.38 0.51 8.80 0.57 10.66 0.56 7.47 0.46 8.80 0.49 11.46         0.42  

 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  9.80 0.67 9.32 0.60 8.84 0.47 9.80 0.60 14.93 0.84 14.45         0.53  

          รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวยีน  152.45 10.47 359.73 23.29 280.01 14.78 152.54 9.33 365.34 20.52 707.08       25.85  

          รวมหนีสิ้น  651.13 44.72 746.67 48.35 967.44 51.06 667.80 40.85 810.30 45.52 1623.73       59.37  
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  งบเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น                          

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น                          

               ทุนจดทะเบียน  331.75 22.79 331.75 21.48 373.17 19.70 331.75 20.30 331.75 18.64 373.17       13.64  

               ทุนทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว  277.10 19.03 277.11 17.94 315.94 16.67 277.10 16.95 277.11 15.57 315.94       11.55  

               ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  363.82 24.99 364.00 23.57 406.53 21.46 363.82 22.26 364.00 20.45 406.53       14.86  

                เงนิรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามญั  0.09 0.01 - - - - 0.09 0.01 - - -             -    

          ก าไรสะสม                           

 จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย  20.49 1.41 24.56 1.59 28.90 1.53 20.49 1.25 24.56 1.38 28.90         1.06  

 ยงัไม่ได้จดัสรร  143.30 9.84 131.99 8.55 175.92 9.28 297.22 18.18 258.12 14.50 311.64       11.39  

          รวมส่วนของบริษัทใหญ่  804.78 55.28 797.66 51.65 927.28 48.94 958.71 58.65 923.79 51.90 1063.00       38.86  

 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม              8.07 0.49 45.96 2.58 48.41         1.77  

          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  804.78 55.28 797.66 51.65 927.28 48.94 966.78 59.15 969.75 54.48 1111.41       40.63  

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  1455.92 100.00 1544.33 100.00 1894.73 100.00 1634.58 100.00 1780.05 100.00 2735.14     100.00  
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
 งบก าไรขาดทุน  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

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

 รายไดจ้ากการขาย  903.85 97.73 983.07 90.09 1187.56 91.84 977.93       91.58  992.63       92.45  1446.38       93.66  

 รายไดอ่ื้น :-                          

      รายไดเ้งินปันผล  8.44 0.91 86.98 7.97 81.96 6.34                   -               -                      -               -                      -               -    

      อ่ืนๆ  12.54 1.36 21.17 1.94 23.53 1.82 12.22         1.14  18.95         1.77  18.79         1.22  

 ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                     -                        -                        -      77.75         7.28  62.13         5.79  79.19         5.13  

 รวมรายได ้ 924.84 100.00 1091.22 100.00 1293.05 100.00 1067.90     100.00  1073.71     100.00  1544.36     100.00  

 ตน้ทุนขาย  (733.56) (79.32) (866.93)     (79.45) (1,006.75)     (77.86) (804.49)     (75.33) (876.07)     (81.59) (1,194.35)     (77.34) 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  (32.07) (3.47) (31.95)       (2.93) (40.86)       (3.16) (32.07)       (3.00) (31.95)       (2.98) (47.86)         4.01  

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (78.64) (8.50) (87.77)       (8.04) (124.21)       (9.61) (82.49)       (7.72) (91.87)       (8.56) (149.94)     313.25  

 ตน้ทุนทางการเงิน  (3.74) (0.40) (25.00)       (2.29) (32.56)       (2.52) (3.75)       (0.35) (25.06)       (2.33) (51.08)       (3.31) 

 รวมค่าใชจ่้าย  (848.01) (91.69) (1,011.65) (92.71) (1,204.39) (93.14) (922.81)     (86.41) (1,024.95)     (95.46) (1,443.23)     (93.45) 

 ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  76.82 8.31 79.57 7.29 88.66 6.86 145.09       13.59  48.76         4.54  101.13         6.55  

 (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ (14.42) (1.56) 1.87 0.17 (1.91)       (0.15) (14.23)       (1.33) 2.29         0.21  (7.13)       (0.46) 

 ก าไรสุทธิส าหรับปี  62.41 6.75 81.44 7.46 86.75 6.71 130.86       12.25  51.04         4.75  94.00         6.09  
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งบกระแสเงนิสด 

 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

   ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน             

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 76.82 79.57 88.66 145.09 48.76 101.13 

รายการปรับปรุง             

ค่าเส่ือมราคา 9.06 53.75 54.00 9.43 54.31 65.11 

หน้ีสูญ 
                    

-    
                    

-    1.57 
                    

-    
                    

-    1.57 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน -1.77 -0.48 0.69 -1.77 -0.44 1.13 

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  
                    

-    0.05 
                    

-    
                    

-    0.05 
                    

-    

ขาดทุนจากการดย้อค่าของสินทรัพย ์
                    

-    
                    

-    8.03 
                    

-    
                    

-    8.03 

 ส่วนแบ่งผล(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
                    

-    
                    

-    
                    

-    -77.75 -62.13 -79.19 

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร  0.02 -0.10 -0.01 0.02 -0.10 0.86 

รายไดเ้งินอุดหนุนรอการรับรู้ตดับญัชี 
                    

-    -0.48 -0.48 
                    

-    -0.48 -0.48 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ตดับญัชี  2.08 1.84 2.20 2.29 2.00 2.33 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.28 1.42 1.85 1.32 1.33 2.65 

รายไดเ้งินปันผล -8.44 -86.98 -81.96 
                    

-    
                    

-    
                    

-    

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 2.87 24.19 31.71 2.87 24.21 48.58 

  81.93 72.78 106.27 81.51 67.50 151.72 

 การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน
(เพิม่ขึน้)ลดลง              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -4.04 23.33 34.08 -35.66 35.82 37.08 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและค่าซ้ือสินคา้ 7.58 -0.93 4.20 7.58 -0.93 4.20 

สินคา้คงเหลือ -119.82 106.07 -27.97 -119.82 106.07 -40.24 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1.10 0.29 -0.31 1.08 0.22 -1.09 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

   ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท   

การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของหนีสิ้นด าเนินงาน
เพิม่ขึน้(ลดลง)              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 148.96 -123.93 -6.60 179.11 -139.02 -10.19 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  9.80 
                    

-    
                    

-    9.80 5.61 
                    

-    

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการด าเนนิงาน 125.50 77.61 109.68 123.59 75.28 141.48 

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย -8.84 -25.64 -40.03 -8.84 -25.66 -57.20 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ -28.17 -5.42 -0.47 -29.45 -5.75 -5.37 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกจิกรรมด าเนินงาน 88.49 46.56 69.17 85.30 43.88 78.91 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน             

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 
                    

-    
                    

-    -65.00 
                    

-    
                    

-    
                    

-    

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    -614.07 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 
                    

-    
                    

-    
                    

-    -1.96 -4.90 0.00 

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 8.44 56.98 81.96 8.44 56.98 81.96 

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -34.95 -55.81 -208.80 
                    

-    -0.95 0.00 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 
                    

-    0.10 0.37 
                    

-    0.10 1.10 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร  -356.33 -160.19 -102.74 -361.27 -258.40 -299.03 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกจิกรรมลงทุน -382.84 -158.91 -294.20 -354.78 -207.16 -830.04 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 38.20 -61.25 310.81 38.20 -48.49 298.28 

เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    60.00 

เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 104.24 34.36 -3.25 104.24 34.36 462.64 

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -2.41 -73.42 -75.85 -2.41 -73.42 -76.52 

เงินสดรับจากการท าสญัญาเช่าการเงิน                     300.00                                         300.00                     
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งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

   ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท    ล้านบาท   

-    -    -    -    

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 193.76 
                    

-    
                    

-    193.76 
                    

-    
                    

-    
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้
สามญั 0.09 0.11 46.72 0.09 0.11 46.72 

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
                    

-    
                    

-    
                    

-    4.50 40.49 4.80 

 เงินปันผลจ่าย -5.12 -88.67 -3.85 -5.12 -88.67 -3.85 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 328.76 111.12 274.57 333.26 164.37 792.07 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  34.42 -1.23 49.54 63.78 1.08 40.93 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.53 0.46 -0.43 2.53 0.46 -0.43 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 27.96 64.91 64.13 32.45 98.77 100.31 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 64.91 64.13 113.25 98.77 100.31 140.81 
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(1.3) อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

  
งบการเงินเฉพาะ

กจิการ  งบการเงินรวม 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)             

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)   1.00 1.04 0.74 1.07 0.99 0.70 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.53 0.70 0.50 0.61 0.70 0.45 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  0.22 0.11 0.13 0.20 0.09 0.12 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)   6.69 8.08 9.95 7.18 8.09 8.97 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 53.84 44.56 36.17 50.13 44.52 40.12 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 6.99 7.47 7.92 7.66 7.54 8.54 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 51.53 48.20 45.46 47.01 47.72 42.16 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 6.41 7.11 18.25 6.57 6.74 14.29 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 56.15 50.63 19.72 54.78 53.39 25.19 

Cash Cycle (วนั) 49.22 42.13 61.91 42.37 38.85 57.09 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability 
Ratio)             

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 18.84 11.81 15.23 17.74 11.74 17.42 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 6.59 -0.36 1.32 6.02 -0.73 3.75 

อตัราก าไรสุทธิ (%)  6.90 8.28 7.31 13.38 5.14 6.50 

อตัราก าไรสุทธิ (%)-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 6.90 8.28 7.31 13.42 5.30 6.66 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)   ROE 9.20 10.17 10.06 16.44 5.70 9.70 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratio)             

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  ROA 5.26 5.43 5.05 9.88 3.14 4.27 
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งบการเงินเฉพาะ

กจิการ  งบการเงินรวม 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)  ROFA 11.70 15.74 15.09 41.50 11.80 13.17 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.78 0.73 0.75 0.75 0.59 0.65 

อตัราส่วนวเิคระห์นโยบายทางการเงิน (Financial 
policy Ratio)             

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(D/E) (เท่า) 0.81 0.94 1.04 0.70 0.88 1.53 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกบ้ีย (เท่า) 28.49 2.79 3.18 27.51 2.66 2.68 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO - DSCR (เท่า) 2.50 1.09 1.02 4.41 0.88 0.85 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 149.56 49.75 81        
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วิธีการค านวณ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 
   รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน - สินคา้คงเหลือสุทธิ 
 รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)   เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)ในกิจกรรมด าเนินงาน 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีนเฉล่ีย 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)     รายไดจ้าการขายและการบริการ 
  ลูกหน้ีการคา้เฉล่ีย 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)                      360 วนั                    
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า)       ตน้ทุนขาย       
สินคา้คงคลงัเฉล่ีย 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)                       360 วนั                  
 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า)     ตน้ทุนขาย     
 เจา้หน้ีการคา้เฉล่ีย 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั)                 360 วนั              
 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี 

Cash Cycle (วนั) ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย - ระยะเวลาช าระ
หน้ีเฉล่ีย 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

อตัราก าไรขั้นตน้ (%)  (รายไดจ้ากการขายและบริการ-ตน้ทุนขายและบริการ)  x 100 
หารดว้ย  รายไดจ้ากการขายและบริการ 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  (รายไดจ้ากการขายและบริการ-ตน้ทุนขายและบริการ-ค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหาร) x 100  

หารดว้ย รายไดจ้ากการขายและบริการ 

อตัราก าไรสุทธิ (%)        ก าไรเบ็ดเสร็จรวม      x 100    
รายไดจ้ากการขายและบริการ  

อตัราก าไรสุทธิ (%) - เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่    ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      x 100    
รายไดจ้ากการขายและบริการ  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)   ROE    ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      x 100 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย  
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อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  ROA               ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          x 100 
หารดว้ย รวมสินทรัพยเ์ฉล่ีย  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)  ROFA   (ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่+ค่าเส่ือมราคา)   x 100 
 หารดว้ย สินทรัพยถ์าวรสุทธิเฉล่ีย  

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)      รวมรายได ้       
รวมสินทรัพยเ์ฉล่ีย 

อตัราส่วนวเิคระห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy Ratio) 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)  D/E      รวมหน้ีสิน        
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกบ้ีย (เท่า) (กระแสเงินสดกิจกรรมด าเนินงาน+ภาษี+ดอกเบ้ียจ่าย) 
ดอกเบ้ียจ่าย 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO - DSCR (เท่า)   EBITDA                          
 (การช าระเงินตน้ในงวด 1 ปี +เงินสดจ่ายดอกเบ้ียในงบกระแสเงิน

สด) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) เงินปันผลจ่าย   x 100 
 ก าไรสุทธิหลงัภาษี -ส ารองตามกฎหมาย. 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1  ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจ

และผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มัน โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มันหล่อลื่น   โรงงำนโพลิเมอร์และ
พลำสติก โรงงำนอตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์โรงไฟฟ้ำกำรจ ำหน่ำยให้บริกำรรับเหมำและติดตัง้ระบบสำธำรณูปโภค  กำร
ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรตลำดกำรลงทุนโครงกำรด้ำนพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก
เป็นต้น  และในส่วนของบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 1) รับจ้ำงผลิตน ำ้ประปำ เพ่ือใช้ในอุตสำหกรรม และใช้ในกำร
บริโภค รวมทัง้จ ำหน่ำยและติดตัง้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  )) ผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพเพ่ือใช้ในกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำกำรขนส่งคมนำคมและอุตสำหกรรมทั่วไป (ยังไม่มีรำยได้)  3) ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและ
พลงังำนทดแทน และ 4) ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์ ประเภทลำเท็กซ์อีมลัชัน่และลำเท็กซ์โพลิเมอร์(บริษัท
ซือ้และได้รับโอนกิจกำรเมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน )558) 

งบกำรเงินรวม ในปี )558 รำยได้ประมำณร้อยละ 58.)1  ของรำยได้รวมมำจำกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ 
Energy and Petroleum รองมำเป็นสินค้ำในกลุม่ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์ ประเภทลำเท็กซ์อีมลัชัน่และ
ลำเท็กซ์โพลิเมอร์ มีสดัส่วนเป็นร้อยละ 16.)8 ,ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรม (Industrial) มีสดัส่วนร้อยละ  9.68  
และรำยได้จำกให้บริกำร  ,ผลิตภณัฑ์อื่น  และด้ำนพลงังำน   ซึง่มีสดัสว่นกำรขำยใกล้เคียงกนัท่ีร้อยละ      ).)5 -3.90 
ของรำยได้รวม รำยได้อื่นๆ ร้อยละ 1.)) กำรรับรู้รำยได้จำกสว่นแบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม เป็นร้อยละ 5. 
13 ของรำยได้รวม   

ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ปี )558 บริษัทมีก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี จ ำนวน 86.75 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 
จำกปี )557  ร้อยละ 6.5) สำเหตมุำจำกบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรเพ่ิมเป็น ร้อยละ )0.80 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อน ทัง้นีบ้ริษัท ยงัมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และต้นทุนทำงกำรเงินท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 36.57  จำกปีก่อน 
รำยได้อื่นๆ ลดลงร้อยละ ).46  

งบกำรเงินรวมปี )558 บริษัทมีก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี จ ำนวน 94.00 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี )557 เป็น
ร้อยละ 84.15  เน่ืองจำกบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 45.71 , ก ำไรขัน้ต้นท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
116.)3  เมื่อเทียบกบัปีก่อน  กำรเพ่ิมขึน้ประกอบด้วย กำรเพ่ิมจำกบริษัทใหญ่ และจำก บริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเอซี 
แอด็วำนซ์ โพลิเมอร์ จ ำกดั ,บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรและต้นทุนทำงกำร
เงิน ปี )557 และ )558 เป็นร้อยละ 15.00 และ 17.)1 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  
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14.2  ผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ 

รายได้จากการขาย          

                                                                                                                       (หน่วย:ล้านบาท) 

ประเภทของรายได้ 
2556   2557   2558   

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ             

1. ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบั
พลงังำนและปิโตรเลียม (Energy and 
Petroleum) 

       
517.41  

       
55.95  

         
675.09  

       
61.87  

         
898.91  

       
69.52  

2.  ผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม (Industrial)   
       

197.06  
       

21.31  

         
178.31  

       
16.34  

         
149.56  

       
11.57  

3.  ผลิตภณัฑ์อื่นๆ1/ 
         

64.54  
        

6.98  

           
45.85  

        
4.20  

           
34.72  

        
2.69  

4.  กำรให้บริกำร  2/ 
       

124.54  
       

13.47  

           
65.09  

        
5.96  

           
51.53  

        
3.99  

6.  ด้ำนพลงังำน (Energy) 
           

0.30  
        

0.03  

           
18.73  

        
1.72  

           
52.83  

        
4.09  

รายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 
       

903.85  
       

97.73  

       
983.07  

       
90.09  

    
1,187.55  

       
91.84  

รำยได้อื่น 3/ 
         

12.54  
        

1.36  

         
21.17  

        
1.94  

         
23.53  

        
1.82  

รำยได้เงินปันผลรับ 
           

8.44  
        

0.91  

         
86.98  

        
7.97  

         
81.96  

        
6.34  

          รวมรายได้ทัง้สิน้ 
       

924.83  
     

100.00  

    
1,091.22  

     
100.00  

    
1,293.04  

     
100.00  

หมำยเหต ุ:             
 1/ รำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์อื่นๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรสง่ออกสนิค้ำประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ 

   2/ รำยได้คำ่บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ รวมถงึกำรบริกำรปรึกษำตำ่งๆ   

   3/ รำยได้อื่น ได้แก ่คำ่นำยหน้ำขำยสนิค้ำและบริกำร ดอกเบีย้รับ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ และอื่นๆ  
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ในปี )558 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร มีจ ำนวน 1,187.55 ล้ำนบำทเพ่ิมขึน้จำกปี )557 จ ำนวน 

)04.49 ล้ำนบำท อนัเน่ืองจำกกำรกำรเพ่ิมขึน้ในส่วนของยอดขำย ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มธุรกิจ Energy and Petroleum 
เพ่ิมขึน้จ ำนวน ))3.8) ล้ำนบำท ซึง่เป็นสว่นของสำรเร่งปฏิกิริยำและเคมีภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมปิโตรเลียม  
ส ำหรับผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม ,กำรให้บริกำร และกลุม่ผลิตภณัฑ์อื่น ลดลง จ ำนวน )8.75  , 13.56 และ11.13  
ล้ำนบำทตำมล ำดบั ทัง้นีเ้น่ืองจำกตลำดมีกำรแข่งขันกันอย่ำงสูงในกลุ่มอุตสำหกรรม ในปี )558 โรงงำนผลิตก๊ำช
ชีวภำพอดัรับรู้รำยได้ ).4) ล้ำนบำท  โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมรับรู้รำยได้ 51.53 ล้ำนบำท ทัง้นีโ้รงงำนทัง้สอง
แห่ง ยงัไมไ่ด้ผลิตเตม็ก ำลงักำรผลิต 

และในสว่นของรำยได้อื่น ลดลง จำกปีก่อนจ ำนวน ).66  ล้ำนบำท ประกอบด้วย รำยได้เงินปันผลรับ 81.96 ล้ำน
บำทลดลงจำกปีก่อน 5.0)  ล้ำนบำท และอื่นๆ เพ่ิมขึน้ ).37 ล้ำนบำท ส่งผลให้รำยได้รวมของกิจกำรในปี )558 มี
จ ำนวน 1,)93.04  ล้ำนบำท ซึง่เพ่ิมขึน้ จำกปี )557  เป็นจ ำนวน )01.8) ล้ำนบำท 

ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขำยปี )557-)558 มีจ ำนวน 866.93 ล้ำนบำท และ 1,006.75 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.19  และ 
84.77  ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั สดัส่วนต้นทุนขำยเป็นไปตำมกำรเพ่ิมขึน้ของยอดขำยในช่วง
ดงักล่ำว   ส่งผลให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี )558 เท่ำกบัร้อยละ 15.)3 เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปี )557 ท่ีมีเท่ำกับร้อยละ 
11.81 

ค่าใช้จ่าย 

ค่ำใช้จ่ำยรวมของบริษัทในปี )557-)558 มีจ ำนวน 144.7) ล้ำนบำท และ 197.64 ล้ำนบำทคิดเป็นสดัส่วนต่อ
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเท่ำกบัร้อยละ 14.7) และ 16.64 ตำมล ำดบั  

1. ผลิตภณัฑ์
ในกลุม่ธุรกิจ
ท่ีเก่ียวข้อง
กบัพลงังำน

และ
ปิโตรเลียม  

2.  ผลิตภณั
ฑ์ในกลุม่

อตุสำหกรรม  

3.  ผลิตภณั
ฑ์จำกกำร
ผลิต

(Manufa

ctoring) 

4.  ผลิตภณั
ฑ์อ่ืนๆ1/ 

5..  กำร
ให้บริกำร 2/ 

6.  พลงังำน 

(Energy) 

7. รำยได้อ่ืน
3/ 

8.สว่นแบง่ผล
ก ำไรจำกเงิน
ลงทนุใน
บริษัทร่วม 

            รวม
รำยได้ทัง้สิน้ 

ปี 2556 517.41 197.06 64.54 198.62 0.30 12.22 77.75 1,067.9

ปี 2557 675.09 178.31 45.85 73.98 19.39 18.95 62.13 1,073.7

ปี 2558 898.91 149.56 251.39 34.72 51.53 60.26 18.79 79.19 1,544.3

 -

 200.00

 400.00

 600.00

 800.00

 1,000.00

 1,200.00

 1,400.00

 1,600.00

 1,800.00

หน่
วย

  :
 ล้
าน

บา
ท 

เปรียบเทยีบรายได้ระหว่างปี 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี )557-)558 จ ำนวน 31.95 ล้ำนบำท และ 40.86 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
3.25 และ 3.44  ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรตำมล ำดบั  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ในปี )557-)558 มีจ ำนวน 87.77 ล้ำนบำท และ 1)4.)1 ล้ำนบำท และคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 8.93 และ 10.46  ของรำยได้จำกำรขำยและบริกำรตำมล ำดบั  กำรเพ่ิมขึน้ของค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวคิดเป็นร้อย
ละ 41.53 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ซึง่คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี )558 ประกอบด้วย คำ่ใช้จ่ำยส่วนบริหำร
ส ำนกังำน  คำ่ใช้จ่ำยผู้บริหำร และค่ำใช้จ่ำยกรรมกำรอิสระ ท่ีมีสดัส่วนเพ่ิมขึน้จำกปีก่อน เป็นร้อยละ 41.75  ซึง่ส่วน
ใหญ่อนัเน่ืองมำจำกกำร กำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนกังำน ค่ำท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน และ
คำ่ท่ีปรึกษำกฎหมำย ซึง่มีสดัสว่นเป็นร้อย )).83 ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวม  เป็นต้น นอกจำกนัน้ ยงัมีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรของโรงงำนทัง้สองแห่งมีจ ำนวน )1.10 ล้ำนบำท ซึ่งโรงงำนแห่งหนึ่งมีผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ ท่ีมีสดัสว่นเป็นร้อย 6.46 ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวม  

ต้นทนุทำงกำรเงินส ำหรับปี )557-)558 มีจ ำนวน )5.00 ล้ำนบำท และ 3).56 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ ).54 และ ).74 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั โดยต้นทุนทำงกำรเงินท่ีเพ่ิมขึน้ 7.56 ล้ำนบำทนัน้
เป็นต้นทนุจำกกำรกู้ ยืมเพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 

บริษัทมีก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ในปี )557-)558 เท่ำกบั 104.57 ล้ำนบำท และ 1)1.)3 ล้ำน
บำท เพ่ิมขึน้เป็นจ ำนวน 16.65 ล้ำนบำท  

ก าไรสุทธ ิ

ก ำไรสทุธิของบริษัทในปี )557-)558 มีจ ำนวน 81.44 ล้ำนบำท และ 86.75  ล้ำนบำท  เพ่ิมขึน้จ ำนวน 5.31 ล้ำน
บำท และคิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 8.)8 และ ร้อยละ 7.31 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
ตำมล ำดบั 

หำกพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมในปี )557-)558 บริษัทมีก ำไรสทุธิจ ำนวน 51.04 ล้ำนบำท และ 94.00 ล้ำนบำท 
คิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิเท่ำกบัร้อยละ 5.14 และร้อยละ 6.50 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร ตำมล ำดบัซึง่มี
ผลมำจำกก ำไรขัน้ต้นท่ีเพ่ิมขึน้ จำกกำรด ำเนินงำนบรัษัท และ บริษัทย่อย 

ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม(ในงบการเงนิรวม) 

ในปี )557-)558 บริษัทมีส่วนแบ่งผลก ำไร(ขำดทุน)รวม จำกเงินลงทุนในบริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัดและ
บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั ซึง่บริษัทได้รับรู้ผลก ำไร(ขำดทนุ) ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น เป็นจ ำนวน 6).13 ล้ำนบำท และ 
79.19 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 

 

 

 

 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2558                                                                                                                            หน้ำ 189 

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม )558  สินทรัพย์รวมของบริษัทตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 1,894.73 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึน้จำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม )557 จ ำนวน 350.39 ล้ำนบำท หรือร้อยละ )).69 โดยมีสำเหตดุงันี ้ 

 สินทรัพย์หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 104.59 ล้ำนบำท หรือร้อยละ )6.08 ส่วนใหญ่มำจำก เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ให้กบั
บริษัทย่อย จ ำนวน 65.00 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพ่ิมขึน้ )7.97  ล้ำนบำท  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เพ่ิมขึน้ 49.11 ล้ำนบำท  ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นลดลงจ ำนวน 33.)9  ล้ำนบำท ส่วน เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำจ้ำงและ
ซือ้สินค้ำรวมลดลงจ ำนวน 4.)0 ล้ำนบำท 

  ลกูหนีก้ำรค้ำ 

ลกูหนีก้ำรค้ำ  
ณ 31 ธนัวำคม 2557 ณ 31 ธนัวำคม 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ลูกหนีย้ังไม่ครบก าหนดช าระ 98.05             77.96  79.91             70.79  

ลูกหนีเ้กนิก าหนดช าระ ;-         

-  น้อยกวำ่ 3 เดือน 22.05             17.53  27.76             24.59  

-  มำกกวำ่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 1.01               0.81  0.62               0.55  

-  มำกกวำ่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 2.33               1.85  1.37               1.21  

-  มำกกวำ่ 12 เดือน 2.33               1.86  3.22               2.85  

รวม 125.78           100.00  112.88           100.00  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม )558 ลกูหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 11).88 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี )557  จ ำนวน 1).90 ล้ำนบำท 
โดยภำพรวมของ ปี )558 ลกูหนีก้ำรค้ำมีสดัสว่นเป็นร้อยละ 5.96 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำกปี )557 ท่ีสดัส่วน
เป็นร้อยละ 8.14 และมีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย ในปี )558 เท่ำกบั 36.17 วนั ลดลงจำกปี )557 ท่ีมีระยะเวลำเก็บ
หนีเ้ฉลี่ย เท่ำกบั 44.56 วนั  

•  สินค้ำคงเหลือ 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม )558 สินค้ำคงเหลือมีจ ำนวน 159.38  ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี )557 จ ำนวน )7.96 ล้ำน
บำท  ซึง่สว่นใหญ่ มำจำกกำรกำรเพ่ิมขึน้ของสินค้ำส ำเร็จรูปจ ำนวน 18.98 ล้ำนบำท และส่วนของสินค้ำระหว่ำงทำง
จ ำนวน  8.65 ล้ำนบำท และวสัดสุิน้เปลืองเพ่ิม 0.33 ล้ำนบำท ทัง้นีร้ะยะเวลำในกำรขำยสินค้ำเฉลี่ยในปี )558 เท่ำกบั 
45.46 วนั ลดลงจำกปี )557 ท่ีมีระยะเวลำในกำรขำยสินค้ำเฉลี่ย เท่ำกบั 48.)0 วนั 

    กำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือสินค้ำส ำเร็จรูปเสื่อมสภำพบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเมื่อสินค้ำไม่หมนุเวียนเป็นเวลำนำน 
และเมื่อน ำส่งสินค้ำตรวจสอบสภำพ  / คณุสมบตัิต่ำงๆ ไม่ผ่ำนตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด บริษัทก็จะท ำกำรตัง้ส ำรอง
คำ่เผ่ือสินค้ำส ำเร็จรูปเสื่อมสภำพรำยละเอียดสินค้ำคงเหลือมีดงันี ้
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ณ 31 ธนัวำคม 2557 ณ 31 ธนัวำคม 2558 

 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

     สินค้ำส ำเร็จรูป 117.65 89.52  136.63        85.73  

     วสัดสุิน้เปลือง 1.64 1.25  1.98 1.24  

     สินค้ำระหวำ่งทำง 12.90 9.81  21.55 13.52  

รวม 132.19 100.59  160.16 100.49  

     หกั  คำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่สินค้ำส ำเร็จรูป -0.78 -0.59  -0.78 -0.49  

สทุธิ 131.42 100.00  159.38 100.00  

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 245.80 ล้ำนบำท หรือร้อยละ )1.50 ของสินทรัพย์รวม  ส่วนใหญ่มำจำกกำร

เพ่ิมขึน้ในส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เพ่ิมขึน้ 208.80 ล้ำนบำท    ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์เพ่ิมขึน้  จ ำนวน 

)5.36 ล้ำนบำท สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เพ่ิมขึน้ 5.91 ล้ำนบำท ในส่วนของเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้

สินทรัพย์ถำวรและอื่นๆ เพ่ิมขึน้  จ ำนวน 5.73 ล้ำนบำท 

 หนีส้ินรวม ณ  วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 มีจ ำนวน 967.44 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 

จ ำนวน  220.77  ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 29.57  ประกอบไปด้วยในส่วนของหนีส้ินหมุนเวียนเพ่ิมขึน้ 300.49 

ล้ำนบำท  ในขณะท่ีสว่นของหนีส้ินไมห่มนุเวียนลดลง 79.7) ล้ำนบำท  

 ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558  มีจ ำนวน 927.26 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2557 จ ำนวน  129.62  ล้ำนบำท โดยในส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2558 ประกอบด้วยทุนหุ้นสำมญัท่ีช ำระแล้ว 315.94 

ล้ำนบำท สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 406.53 ล้ำนบำท โดยในสว่นของก ำไรสะสมในปีมีกำรเปลี่ยนแปลง ดงันี ้ 

กำรรับรู้ในส่วนก ำไรส ำหรับงวด 86.75 ล้ำนบำท จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสำมญั 38.49 ล้ำนบำท 
และส ำรองตำมกฎหมำย 4.34 ล้ำนบำท สง่ผลให้มีก ำไรสะสมปลำยงวดท่ีจดัสรรแล้วจ ำนวน )8.90 ล้ำนบำท และยงั
ไมไ่ด้จดัสรรจ ำนวน 175.9) ล้ำนบำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัท่ี )5 กุมภำพันธ์ )559 ได้มีมติอนุมตัิจ่ำยเงินปันผลทัง้สิน้ส ำหรับปี 
)558 ในอัตรำหุ้ นละ 0.10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 66,760,530.10 บำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 19 
พฤษภำคม )559  และจะน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี )1 เมษำยน )559 เพ่ือขออนมุตัิตอ่ไป 
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สภาพคล่องกระแสเงนิสด 

         หน่วย : ล้ำนบำท 

  
ณ 31 ธนัวำคม 

2557 
ณ 31 ธนัวำคม 

2558 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนได้มำ (ใช้ไป) 46.56 69.17 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมกำรลงทนุได้มำ (ใช้ไป) -158.91 -294.20 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมจดัหำเงินได้มำ (ใช้ไป) 111.12 274.57 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สด 0.46 -0.43 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) -0.78 49.11 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 64.91 64.13 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 64.13 113.25 

 ในปี )558 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มำในกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 69.17 ล้ำนบำท มำจำกผลก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน ก่อนภำษีเงินได้ จ ำนวน  88.66  ล้ำนบำทปรับปรุงรำยกำร และกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนสินทรัพย์
ด ำเนินงำนเช่น สว่นของลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นลดลง 34.08 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพ่ิมขึน้ )7.97 ล้ำนบำท และ
หนีส้ินด ำเนินงำน เช่น เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นลดลง 6.60  ล้ำนบำท ทัง้นีบ้ริษัทมีเงินสดจ่ำย ดอกเบีย้จ่ำยเพ่ิมขึน้
จำกปี )557 จ ำนวน 14.39 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกู้ ยืมเพ่ือใช้ในกำรขยำยกิจกำรและเป็นเงินทนุหมนุเวียน  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทนุ จ ำนวน )94.)0 ล้ำนบำท ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในกำรจ่ำยซือ้กำรเงิน
ลงทนุในบริษัทย่อย จ ำนวน )08.80 ล้ำนบำท จ่ำยซือ้สินทรัพย์ถำวรจ ำนวน 10).74 ล้ำนบำท และ และให้กู้ ยืมระยะ
สัน้ จ ำนวน 65.00 ล้ำนบำท ทัง้นีบ้ริษัทได้รับเงินสดปันผลจำกบริษัทร่วม 81.96 ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิได้มำในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน )74.57 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำก   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน  310.81  ล้ำนบำท เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดลสิทธิซือ้หุ้นสำมญั 
จ ำนวน 46.7) ล้ำนบำท กำรจ่ำยคืนหนีส้ินระยะยำว และหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน จ ำนวน 79.10 ล้ำน 
ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ำยปันผลจ ำนวน 3.85  ล้ำนบำท ท ำให้เงินสด ณ วนัสิน้ปี )558 มีจ ำนวน  113.)5 ล้ำนบำท 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ในปี )557-)558 บริษัทมีสภำพคล่องท่ีเพ่ิมขึน้โดยมีอตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.04 เท่ำ และ 0.74  เท่ำ 
ตำมล ำดบั  อันเป็นผลส่วนของหนีส้ินหมุนเวียนท่ีเพ่ิมขึน้ จำก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบัน
กำรเงิน  

ในปี )557-)558 วงจรเงินสดเท่ำกบั 4).13 วนั และ 61.91 วนั ตำมล ำดบัเพ่ิมขีน้จำกปี )557 เน่ืองจำกบริษัทมี
ระยะเวลำเก็บเฉลี่ยในปี )558 จ ำนวน 36.17 วนั ลดลงจำกปี )557 ท่ีมีจ ำนวน  44.56 วนั  ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย
ในปี )558  จ ำนวน 45.46  วนั  ลดลงจำกปี )557 ท่ีมีจ ำนวน 48.)0 วนั และขณะท่ีระยะเวลำกำรช ำระหนีเ้ฉลี่ยในปี 
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)558 มีจ ำนวน  19.7) วนั ลดลงจำกปี )557 ท่ีมีจ ำนวน 50.63 วนั จึงส่งผลให้วงจรเงินสดส ำหรับปี )558 เพ่ิมขึน้ 
19.78 วนั จำกปี )557 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

ณ สิน้ปี )557-)558 บริษัทมีอตัรำสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ำกบั 0.94 เท่ำ และ 1.04 เท่ำ ตำมล ำดบั 
กำรเพ่ิมขึน้ของอตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี )558 เป็นผลมำจำกบริษัทมีส่วนของหนีส้ินหมุนเวียน เพ่ือ
ด ำเนินกิจกำรที่เพ่ิมขึน้ และมีเงินกู้ ยืมระยะยำวส ำหรับใช้ลงทนุในกิจกำรที่บริษัทได้ขยำยกำรลงทนุท่ีเพ่ิมขึน้จำกปีก่อน  
ทัง้นีใ้นสว่นของผู้ ถือหุ้นก็มีสดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจำกกำรมำจำก ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเพ่ิมขึน้ มีกำรจ่ำยเงินปันผล และ
กำรกนัเงินส ำรองตำมกฎหมำย เม่ือเปรียบเทียบหนีส้ินรวมกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นก็ยงัคงท ำให้อตัรำสว่นดงักลำ่วสงูขึน้ 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ในปี )557-)558 บริษัทจ่ำยคำ่ตอบแทนให้กบัผู้สอบบญัชี ส ำหรับคำ่ตรวจสอบบญัชีจ ำนวน 9)0,000.00 บำท 

และ 1,3)0,000.00 บำท ตำมล ำดบั โดยไมร่วมคำ่บริกำรอื่นๆ 
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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 25 กุมภำพนัธ์ 2559 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      ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี                                                  

ด้ำนกำรเงินและบญัชี 
 

                   ช่ือ     ต ำแหน่ง                ลำยมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ ำนำจ    นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส   ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี      

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

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิ
วฒันำ 
ประธำนกรรมกำร 
  

61 -  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 3.17 
 

ไมมี่ ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
 
ก.พ. 2555-ปัจจบุนั 
 

ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 

บริษัท บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
บริษัท อตุสำหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้น
ในบริษัทอ่ืน (Holding 
Company) ที่ประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์
เหล็กและโครงสร้ำงเหล็ก 
ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์ 
 
น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 

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

2545-ธ.ค. 2558 
 

กรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทหลกัทรัพย์ 

2544-มี.ค. 2558 
 

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

2527-ปัจจบุนั 
 

รองศำสตรำจำรย์  
ระดบั 9  
 

สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
 

สถำบนักำรศกึษำ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. นำยกิตติ  ชีวะเกตุ
กรรมกำร / 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร  

61 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ          
ศศินทร์แหง่จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี สำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
- 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.) 

ร้อยละ 55.04 พี่เขย 
นำงสำวนิลรัตน์            
จำรุมโนภำส 

ม.ค. 2558 - ปัจจบุนั 
 
ส.ค.2556 – ปัจจบุนั 
พ.ย.2555 – ปัจจบุนั 
2538 - ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร / ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

บริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เค
มิคลัส์ จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

ผลิตและจ ำหน่ำยลำเท็กซ์
อีมลัชัน่และลำเท็กซ์โพลิเมอร์ 
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 

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

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินโนเวชัน่ จ ำกดั 
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 

ผู้น ำเข้ำ-ผู้สง่ออก 
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 2558 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. นำยชชัพล ประสพโชค 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผู้จดักำร  

47 - 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) 
- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูด้ำน
วิทยำกำรพลงังำน รุ่นที่ 7 (วพน.
7) ปี 2558 สถำบนัวิทยำกำร
พลงังำน 

ร้อยละ 0.65 
 

ไมมี่ ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั 
 
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 

กรรมกำร 
 
กรรมกำรผู้จดักำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผู้จดักำรทัว่ไป 

บริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เค
มิคลัส์ จ ำกดั 
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 
 
 

ผลิตและจ ำหน่ำยลำเท็กซ์
อีมลัชัน่และลำเท็กซ์โพลิเมอร์ 
น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ผลิตและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงอดั
แทง่ 
รับเหมำก่อสร้ำง 
ลงทนุด้ำนพลงังำน 
ลงทนุด้ำนพลงังำน 
น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล 
ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 
ค้ำปลีกอปุกรณ์ระบบประปำ
และอะไหล ่
 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2558                  หน้ำ 197 
 

 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

  - หลกัสตูร Leadership 
Development Program ปี 
2558 สมำคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย 
-  หลกัสตูร Leadership 

Succession Program (LSP) รุ่น
ที่ 5 ปี 2558 มลูนิธิสถำบนัวิจยั
และพฒันำองค์กรภำครัฐ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นำงสำวนิลรัตน์           
จำรุมโนภำส 
กรรมกำร / 
รองกรรมกำรผู้จดักำร
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน  

57 - 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 
- - หลกัสตูร Chief Financial 

Officer Certification Program 
รุ่นที่ 17 ปี 2558 

ร้อยละ 4.44 
 

น้องสำวภรรยำ
นำยกิตติ ชีวะ

เกต ุ

ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั 
 
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 
กรรมกำร 
รองกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 

บริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เค
มิคลัส์ จ ำกดั 
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 ำหน่ำยลำเท็กซ์
อีมลัชัน่และลำเท็กซ์โพลิเมอร์
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 



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

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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

52 
 

- 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 
 
2551-2555 
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 

61 - 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   



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

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 

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 
 
 



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

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

  - หลกัสตูร Director Certification 
Program Update (DCPU) รุ่นที่ 
1 ปี 2558 
- หลกัสตูร Advanced Audit 

Committee Program (AACP) 
รุ่นที่ 20 ปี 2558 

      

7. นำงสำวจีระพนัธ์  
จินดำ 
กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

52 - 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 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. นำงสำวปรียำพร  
ธนรัฐเศรษฐ์ 
ผู้ชว่ยกรรมกำร
ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด 
 

49 - 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 

9. นำยปกครอง มีจินดำ 
ผู้ชว่ยกรรมกำร
ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและ
พฒันำธุรกิจ 

 

48 - ปริญญำตรี  สำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ 

- ไมมี่ ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2553 – 2558 
 
 
2537 - 2553 
 

ผู้ชว่ยกรรมกำร
ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและ
พฒันำธุรกิจ 
Business 
Development 
Director 
Business 
Development & 
Sales Manager 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท ดปูองท์ประเทศไทย จ ำกดั 
 
 
GE Marine & Industrial Engines (BKK) 

น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
 
ธุรกิจอตุสำหกรรมและ
ผลิตภณัฑ์ด้ำนตำ่งๆ 
 
ธุรกิจด้ำนพลงังำน 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. นำยชยัยศ ชณุห์วิจิตรำ 
ผู้ชว่ยกรรมกำร
ผู้จดักำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
 

43 -  ปริญญำโท สำขำกำรจดักำร
ทัว่ไป มหำวิทยำลยัรำชภฏัธนบรีุ 
-  ปริญญำตรี สำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ สถำบนั
เทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตพระ
นครเหนือ 
-  ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ 
(เทคโนโลยีอตุสำหกรรม) 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ 

- ไมมี่ ก.พ. 2558– ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ก.พ. 2559 
 
2554 – 2557 
 
2553 – 2554 
2547 - 2553 

ผู้ชว่ยกรรมกำร
ผู้จดักำรฝ่ำย
ปฏิบตัิกำร 
Plant Engineering 
Manager SEA. 
Regional Project 
Manager GPO – SEA 
ผู้จดักำรโรงงำน 
Plant Engineer & 
Logistics Manager 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
National Starch and Chemical 
(Thailand) Ltd. 
บริษัท จีอี เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั 
 
บริษัท ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
บริษัท เอช เอ็ม ซี โพลิเมอร์ส จ ำกดั 

น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
 
ผลิตเคมีภณัฑ์ 
 
ธุรกิจด้ำนพลงังำน 
 
ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ 
ผลิตปิโตรเคมี 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2558                  หน้ำ 204 
 

 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10 นำงสำวสจัจำภรณ์ 
รัมยประยรู 
ผู้จดักำรฝ่ำยวำงแผน
กำรเงินและเลขำนกุำร
บริษัท 

45 - 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) 

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

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 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายชื่อกรรมการ 
บริษัท บริษัทย่อย 
UAC UH UTE UACE SERP UTP UAPC 

1.  รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันำ X       
2.  นำยกิตติ  ชีวะเกต ุ I, II X I I   I 
3.  นำยชชัพล ประสพโชค I, II I I I I I I 
4.  นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส I, II I I I I I I 
5.  รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ I       
6.  รศ.ดร.ปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก์ I       
7.  นำงสำวจีระพนัธ์  จินดำ I       
8.  นำยบวร วงศ์สนิอดุม       X 
9.  นำยอดิศกัด์ รักวงศ์ประยรู       I, II 
10. นำยเฮง ทองแทง่ไทย   X   I  
11. นำยปรัชญำ ทองแทง่ไทย   I     

12. นำยอรรณพ กลิน่ทอง   I   I  

13. นำยประสทิธ์ิ ทองแทง่ไทย      I  
14. นำยสลบิ สงูสวำ่ง  I      
15. นำยพชิยั คลอ่งพิทกัษ์  I      

หมายเหตุ  :         
X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร     

ช่ือย่อบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
UAC บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) UH บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั UTE บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 
UACE บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั SERP บริษัท โซลำ่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั UTP บริษัท ยเูอซ๊ ทีพีที แพลเลทส์ จ ำกดั 
UAPC บริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการ
ปฏบิัตงิานของบริษัท 

 
3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ณ 31 ธ.ค. 58 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง น.ส. จณิห์นิภาห์ พลอยแสนรัก 
 หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรบญัชี-กำรสอบบญัชี 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ วทิยำเขตเทคนิคกรุงเทพ 

การอบรม -  Certified Professional Internal Audit of Thailand 
-  CAE Forum “Good Governance to Sustainability Development” SET 
-  Fraud Audit IIAT 
-  Fundamentals for new Inter Auditors IIAT 
-  COSO-ERM, Federation of Accounting Professions 

ประสบการณ์การท างาน 2558-ปัจจบุนั หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 2556-2558 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภำยใน ปฏิบตัหิน้ำท่ีแทนหวัหน้ำผู้ตรวจสอบภำยใน 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมแหง่ชำติ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบสำรสนเทศ กำรควบคมุภำยใน และกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ภำยใต้ภำรกิจและขอบเขตกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบ  ให้สอดคล้องตำมแผนงำน วตัถุประสงค์ และเป้ำหมำย
ของบริษัทฯ รวมถงึปฏิบตัิงำนอื่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบภำยในตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
3.2 หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนของ
บริษัท โดยมีอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในหวัข้อ “กำรก ำกบัดแูลกิจกำร” 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
- ไม่มี - 
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