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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “UAC”) จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 2528 และเข้ำ
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัท่ี 11 ตลุำคม 2553 บริษัทเร่ิมต้นจำกกำรประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมี
และอปุกรณ์ที่ใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจและผลติก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนั 
หลอ่ลืน่ โรงงำนโพลเิมอร์และพลำสติก โรงงำนอตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้ำ และระบบสำธำรณปูโภค เป็นต้น 
  นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ขยำยธุรกิจโดยลงทนุในโครงกำรที่เก่ียวข้องกบัพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก เช่น กำร
ผลติก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู (Compressed Bio-methane Gas:CBG)  โรงงำนไบโอดีเซลของบริษัทร่วม (บำงจำกไบโอฟูเอล) 
ซึง่ลงทนุร่วมกบั บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (“BCP”)  รวมถึงโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ในจงัหวดัสโุขทยั 
โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลงังำน (หญ้ำเนเปียร์) โรงงำนผลิตกระไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์บนหลงัค ำ  
รวมถึงกำรลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ประเภทผลิตภณัฑ์ลำเท็กซ์โพลิเมอร์และลำเท็กซ์อิมลัชั่นส ำหรับอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่เป็น
อตุสำหกรรมพืน้ฐำนของประเทศ เพื่อตอ่ยอดธุรกิจให้เกิดกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน และกำรศึกษำและพฒันำโครงกำรลงทนุในธุรกิจ
สำธำรณปูโภคเก่ียวกบัระบบน ำ้ประปำ โดยมุง่เน้นกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ดงันี ้
วิสัยทัศน์ 

บริษัทมุง่มัน่สูก่ำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนพลงังำนสะอำด ปิโตรเคมี และสำธำรณปูโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรักษำควำม
เป็นผู้น ำในระดบัประเทศและได้รับกำรยอมรับในระดบันำนำชำติ 
พันธกิจ 

1. มุง่เน้นกำรประกอบกำรด้ำนพลงังำนสะอำด ปิโตรเคมี และสำธำรณปูโภคที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศ สิง่แวดล้อม และสงัคม 

2. ประกอบธุรกิจโดยยดึหลกับรรษัทภิบำล โดยปฏิบตัิตอ่คูค้่ำอยำ่งเป็นธรรมโปร่งใส และตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  
3. รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยกำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้กบัธุรกิจอยำ่งต่อเนื่อง และสง่ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นที่มีเสถียรภำพ

ในระยะยำว 
4. มุ่งเน้นกำรเป็นองค์กรแห่งควำมสุข โดยค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม และส่งเสริม

ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน  

 จำกประสบกำรณ์กวำ่ 20 ปีที่บริษัทมีกำรขยำยตวัทำงธุรกิจมำอยำ่งตอ่เนื่อง โดยมุง่เน้นธุรกิจด้ำนกำรลงทนุในโครงกำร
ที่เก่ียวข้องกบัพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก  ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน 2557 จึงได้มี
มติอนมุตัิกำรเปลีย่นช่ือบริษัทจำก “บริษัท ยนูิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บริษัท ยเูอซี โกล 
บอล จ ำกดั (มหำชน)” เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนัและธุรกิจที่จะเกิดขึน้ในอนำคต โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลง
ช่ือบริษัทกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัท่ี 18 เมษำยน 2557  
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โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
 

บริษัทย่อย  

1. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ากัด (UAC Utilities) (เดิมช่ือบริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั) บริษัทย่อยของบริษัท จดัตัง้ขึน้
เมื่อวนัที่ 8 เมษำยน 2554 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกบั 5 ,000,000 บำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิต
และจ ำหน่ำยน ำ้ประปำเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมและใช้ในกำรบริโภค รวมทัง้จ ำหน่ำยและติดตัง้วสัดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
เมื่อวนัท่ี 26 มีนำคม 2555 ได้เพิ่มทนุจดทะเบียน เป็น 10,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรเข้ำร่วมทนุของบริษัท ไฮโดรเท็ค 
จ ำกดั (มหำชน) (“HYDRO”) โดยมีสดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัทและ HYDRO ในอตัรำร้อยละ 49.997เทำ่กนั สว่นท่ีเหลอื
ร้อยละ 0.006 ถือโดยผู้บริหำรของบริษัท และเปลีย่นช่ือบริษัทเป็นบริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั 

 ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 17 มิถนุำยน 2559 บริษัทได้ซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดคืนจำก HYDRO และเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็นบริษัท ยเูอซี 
ยทูิลิตีส์ จ ำกัด เมื่อวนัที่ 25 กรกฎำคม 2559  และเมื่อวนัที่ 20 ธันวำคม 2559 ได้เข้ำถือหุ้นในบริษัท โอดิน พำวเวอร์ 
จ ำกดั ในสดัสว่นร้อยละ 10 เพื่อเข้ำร่วมพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะชมุชน 

2. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC TPT) บริษัทย่อยของบริษัท จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 
2555 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1,000,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
เร่ิมแรกบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.997 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรผลติก๊ำซชีวภำพเพื่อใช้
ในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ กำรขนสง่ คมนำคม และอตุสำหกรรมทัว่ไป โดยเมื่อวนัที่ 25 กนัยำยน 2556 UAC TPT ได้เพิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 29 ล้ำนบำท จำกทนุจดทะเบียนเดิม 1 ล้ำนบำท เป็น 30 ล้ำนบำท เพื่อใช้ เป็นเงินทนุหมนุเวียน
ภำยในกิจกำรและเตรียมกำรลงทุนในโครงกำรก๊ำซชีวภำพ โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ ำหน่ำยให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม
บำงสว่น และจ ำหนำ่ยให้กบั บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกดั (“TPT”) ภำยหลงักำรเพิ่มทนุดงักลำ่ว บริษัทมีสดัสว่น
กำรถือหุ้นใน UAC TPT ลดลงเหลอืร้อยละ 50.0093 ผู้บริหำรของบริษัทมีสดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 0.0007 และ TPT มี
สดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทนุที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ UAC TPT จำกนัน้ได้มีกำรเพิ่มทนุจด
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ทะเบียนจ ำนวน 120 ล้ำนบำท เป็น 150 ล้ำนบำท เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2557 เพื่อรองรับกำรลงทนุในโครงกำรก๊ำซ
ชีวภำพ จ ำนวน 2 โครงกำร ในจงัหวดัขอนแก่น   

3. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC Energy) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 26 สิงหำคม 2556 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น
เทำ่กบั 1,000,000 บำท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ผู้บริหำรถือหุ้นร้อยละ 0.03 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด ำเนินกำรลงทนุ
ที่เก่ียวข้องกบัด้ำนพลงังำน โดยเมื่อวนัที่ 20 ธันวำคม 2556 UAC Energy ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 29 ล้ำนบำท 
จำกทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำทเป็น 30 ล้ำนบำท วนัท่ี 19 ธนัวำคม 2557 ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 40 ล้ำนบำท เป็น 
70 ล้ำนบำท วันที่ 18 มีนำคม 2559 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 70 ล้ำนบำท เป็น 90 ล้ำนบำท และวันที่ 14 
กรกฎำคม 2559 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 90 ล้ำนบำท เป็น 95 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพื่อรองรับกำรลงทุนใน
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำของกำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค กำร
เพิ่มทนุและลงทนุในบริษัทร่วม (บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ำกดั บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั และ บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี 
(ประเทศไทย) จ ำกดั) และกำรเข้ำซือ้โรงไฟฟ้ำ 2 แห่งจำกบริษัท รำชบรีุพลงังำน จ ำกดั  ปัจจุบนั UAC Energy  ด ำเนิน
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำในเชิงพำณิชย์แล้ว  จ ำนวน 4 โครงกำร ที่จงัหวดันนทบรีุ 
และ จงัหวดัสมทุรปรำกำร รวมก ำลงักำรผลติทัง้สิน้ประมำณ 1.3 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้ำเสำเถียรเอและประดู่เฒ่ำ รวม
ก ำลงักำรผลติทัง้สิน้ประมำณ 6.9 เมกะวตัต์ 

4. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด (“SERP”) บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน UAC 
Energy ร้อยละ 99.20 บริษัทได้เข้ำซือ้กิจกำรเมื่อวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2557 โดยซือ้หุ้นสำมญัเดิมจำกบริษัท ซนัเอดิสนั 
เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ำกดั และเพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 25,000 บำท เป็น 12,525,000 บำท  ทัง้นี ้บริษัท โซลำ่ เอ็น
เนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกัด ได้รับสมัปทำนกำรขำยไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกพลงังำนแสงอำทิตย์ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค 
โดยมีก ำลงักำรผลิต 750.20 กิโลวตัต์ ติดตัง้บนหลงัคำโรงงำนผลิตยำงแผ่นของบริษัท วงศ์บณัฑิต จ ำกดั ณ ต ำบลขุน
ทะเล จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ซึง่เร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ตัง้แตว่นัท่ี 21 กรกฎำคม 2558 

5. บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากัด (“UAC TPT PELLETS”) บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน 
UAC TPT ร้อยละ 99.99 จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2557 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกบั 1,000,000 บำท โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อประกอบกิจกำรผลติและจ ำหนำ่ยเชือ้เพลงิอดัแทง่  

6. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด (UAPC) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 21 มกรำคม 2558 ด้วยทนุ
จดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกบั 50,000,000 บำท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ผู้บริหำรถือหุ้นร้อยละ 0.03 โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อรับโอนกิจกำรทัง้หมดของบริษัท แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ำกัด (APC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ลำเท็กซ์โพลิเมอร์และลำเท็กซ์อิมัลชั่นส ำหรับอุตสำหกรรมต่ำงๆ  เช่น อุตสำหกรรมสีและกำรเคลือบ 
อตุสำหกรรมหมึกพิมพ์และกำรพิมพ์ อตุสำหกรรมกำว อตุสำหกรรมกระดำษ อตุสำหกรรมผลิตวสัดุจำกใยสงัเครำะห์
เพื่อน ำมำเป็นวตัถดุิบในกำรผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น โดยเมื่อวนัที่ 9 พฤษภำคม 2558 UAPC ได้เพิ่มทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 130 ล้ำนบำท จำกทนุจดทะเบียน 50 ล้ำนบำทเป็น 180 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจและให้
เป็นไปตำมเง่ือนไขของ BOI 

บริษัทร่วม 

1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด (“BBF”) ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 สว่นท่ีเหลอืร้อยละ 
70 ถือหุ้นโดยบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (“BCP”) BBF เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ซึ่งเป็น
เชือ้เพลิงเหลวที่น ำไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบำงส่วนในน ำ้มนัดีเซลที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้ได้
น ำ้มนัไบโอดีเซลประเภทตำ่งๆ เช่น น ำ้มนัไบโอดีเซล B5 หรือ B10 เป็นต้น 
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2. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด (“SEBIGAS UAC”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทนุระหว่ำง SEBIGAS S.p.A. 

(“SEBIGAS”) ประเทศอิตำล ีและบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั ในสดัสว่นร้อยละ 49 และ 49 ตำมล ำดบั และมีบริษัทที่
ปรึกษำกฎหมำยถือหุ้นร้อยละ 2  SEBIGAS UAC จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 4 ตลุำคม 2556 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 4 ล้ำน
บำท เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ รวมถึงกำรให้บริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรักษำ 
(O&M Services) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ต่อมำได้มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 10 ล้ำนบำท เป็น 14 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

3. บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ากัด (“ENERRAY UAC”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทนุระหว่ำง 
ENERRAY S.p.A. (“ENERRAY”) ประเทศอิตำลี และบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 49 และ 25 
ตำมล ำดบั และมีบริษัทท่ีปรึกษำกฎหมำยถือหุ้นร้อยละ 26   ENERRAY UAC จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 15 มีนำคม 2559 ด้วย
ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 6 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ 
รวมถึงกำรให้บริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรักษำ (O&M Services) ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศภำคพืน้เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้  

4. บริษัท  พีพีดับบลิวอี จ ากัด (“PPWE”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทนุระหว่ำง บริษัท คิวทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 
(มหำชน) (“QTC”) และบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั ในสดัสว่นร้อยละ 50 และ 50 ตำมล ำดบั โดยจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 12 
มกรำคม 2559 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรลงทนุโครงกำรด้ำนพลงังำนทัง้ใน
และตำ่งประเทศ 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

1. บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ ากัด (“ODIN”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ 
จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ำกัด และบุคคลธรรมดำอื่นๆ ใน
สดัสว่นร้อยละ 55, 10, 10 และ 25 ตำมล ำดบั โดยกำรเข้ำซื อ้หุ้นเพิ่มทนุจ ำนวน 191 ล้ำนบำท สง่ผลให้เมื่อวนัที่ 20 
ธันวำคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียนเป็น 200 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลงังำนขยะและ
พลงังำนทดแทนอื่น 
  

พฒันำกำรท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผำ่นมำ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
ปี 2555 :  อนมุตัิกำรเพิ่มทนุในบริษัทย่อย คือ บริษัท ยเูอซี  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (“UAC HYDRO”)  จำก 5.00 ล้ำนบำท 

เป็น 10.00 ล้ำนบำท เพื่อน ำมำใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเตรียมกำรลงทุนโครงกำรผลิตน ำ้ประปำ และ
อนมุตัิให้บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) เข้ำร่วมทนุใน UAC HYDRO ในสดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 49.997    

 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2555 มีมติอนุมัติกำรลงทุนในโครงกำร
โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) ซึ่งประกอบด้วยก๊ำซธรรมชำติอดั 
(Compressed Natural Gas : CNG) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหงุต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) 
และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline : NGL) โดยโครงกำรตัง้อยู่ที่จงัหวดัสโุขทยั มลูค่ำเงินลงทนุรวม
ประมำณ 620.00 ล้ำนบำท 

 โครงกำรผลติ CBG จำกมลูสกุร เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงทำงเลือกส ำหรับรถยนต์ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม ่ได้ก่อสร้ำงระบบแล้วเสร็จ  

 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 19 ตลุำคม 2555 มีมติอนมุตัิกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุ้นที่
ตรำไว้จำกหุ้นละ 1 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท และอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจำกจ ำนวน 198,374,739 
บำท เป็น 276,474,739 บำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 156,200,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 
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บำท เพื่อเสนอขำยตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมและประชำชนทัว่ไป และเพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท  โดยบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จ ำนวน 39.7 
ล้ำนหุ้น และได้จดทะเบียนทนุช ำระแล้วกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 4 ธันวำคม 2555 โดยมีทนุช ำระแล้ว
จ ำนวน 218,224,739 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 436,449,478 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท 

 ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ( “กองทุนฯ”) ใน 
“โครงกำรสง่เสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอตุสำหกรรม ปี พ.ศ. 2555 (ปีที่ 5)” (“โครงกำรฯ”) 
ของส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน จ ำนวน 20 โครงกำร แบ่งออกเป็นโครงกำรก๊ำซ
ชีวภำพของบริษัทฯ จ ำนวน 10 โครงกำร ซึ่งได้รับกำรอนมุตัิจดัสรรเงินกองทุนฯ ทัง้หมดแล้ว และโครงกำร
ก๊ำซชีวภำพของบริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั จ ำนวน 10 โครงกำร ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลงังำน โดยคำดว่ำจะพิจำรณำแล้วเสร็จในเดือน
มกรำคม 2556 

ปี 2556 :  บริษัทได้เสนอขำยหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปเป็นจ ำนวนทัง้หมดไม่เกิน 
24,300,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท รำคำเสนอขำยหุ้นละ 7.90 บำท  และได้จดทะเบียนเพิ่มทนุ
ช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 15 มกรำคม 2556 โดยมีทนุช ำระแล้วจ ำนวน 230 ,374,739 บำท 
แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 460,749,478 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท 

 บริษัทได้ยื่นขอให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 จ ำนวน 92,149,503 
หน่วยเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยครัง้แรกในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2556  โดยผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 สำมำรถใช้สิทธิได้ในทุกวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน มีนำคม มิถุนำยน 
กนัยำยน และธนัวำคม ของแตล่ะปีปฏิทิน โดยวนัใช้สิทธิวนัสดุท้ำยในวนัที่ 31 มกรำคม 2559 รำคำใช้สิทธิ 
7.50 บำทตอ่หุ้น อตัรำกำรใช้สทิธิ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุ้น 

 วนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2556 ฯพณฯ ท่ำนนำยกรัฐมนตรี นำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร และคณะรัฐมนตรี รวมถึง
ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงใหม ่ได้ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดั  CBG เพื่อกำร
คมนำคมของบริษัท ซึง่เป็นโครงกำรแหง่แรกของประเทศไทย ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 วนัท่ี 26 มีนำคม 2556 บริษัทจดักิจกรรมส ำหรับผู้ ถือหุ้นโดยน ำผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรบริษัท 
บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั เพื่อให้เข้ำใจในธุรกิจที่บริษัทเข้ำร่วมลงทนุ 

 ในวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556 บริษัทจ่ำยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.11112 บำท เป็นเงินจ ำนวน 
51,198,482 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.88 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย โดยจ่ำยเป็นหุ้น
สำมญัในอตัรำ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็น 0.10 บำทต่อหุ้น และจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 
0.01112 บำทตอ่หุ้น  ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงักำรจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ำยปัน
ผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท  ซึ่งกำรจ่ำยหุ้นปันผลในครัง้นีส้ง่ผลให้มี
กำรปรับสทิธิส ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิ UAC-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม รำคำใช้สิทธิใหม่คือ 6.25 บำทต่อหุ้น อตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 
1.20 หุ้น (เศษของหุ้นปัดทิง้) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน 2556 

 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 7/2556 เมื่อวนัที่ 9 สงิหำคม 2556 มีมติให้มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั จ ำนวน 29 ล้ำนบำทจำก 1 ล้ำนบำทเป็น 30 ล้ำนบำท โดยกำร
ออกหุ้นเพิ่มทนุเพื่อจ ำหนำ่ยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมบำงสว่นและจ ำหนำ่ยให้กบับริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกดั 
(“TPT”) ท ำให้บริษัทมีสดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 50.0093 ผู้บริหำรของบริษัทมีสดัสว่น



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรถือหุ้นร้อยละ 0.0007 และ TPT มีสดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 49.990 ของทนุที่ออกและเรียกช ำระจ ำนวน 
30 ล้ำนบำท 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนมุตัิกำรลงทนุเพิ่มเติมในโครงกำรก๊ำซชีวภำพ จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร ที่
อ ำเภอแมแ่ตง ที่อ ำเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชียงใหม ่และ ที่อ ำเภอภผูำมำ่น จงัหวดัขอนแก่น 

 บริษัทฯ ร่วมทุนกับ SEBIGAS S.p.A. (“SEBIGAS”) ประเทศอิตำลี ซึ่ง SEBIGAS ประกอบธุรกิจด้ำน
พลงังำนไฟฟ้ำและกำรผลติก๊ำซชีวภำพ รวมทัง้เป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ
มำมำกกวำ่ 50 โครงกำรในทวีปยโุรป เพื่อจดัตัง้บริษัทร่วมทนุในนำมบริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั ด้วยทนุจด
ทะเบียนเร่ิมแรก 4 ล้ำนบำท ในกำรด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ  กำร
ให้บริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรักษำ (operations & maintenance Services) ทัง้ในประเทศและประเทศใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 ข้อเสนอโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV Rooftop) ของบริษัท ยเูอซี 
เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ผ่ำนกำรคดัเลือกจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง 3 โครงกำร ก ำลงั
กำรผลิตรวม 1.3 MW โดยเป็นกำรเช่ำพืน้ที่บนหลงัคำจ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท บำงกอกเดคคอน จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ ำกดั (มหำชน)  

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งควำมประสงค์ที่จะใช้สิทธิรวมทัง้สิน้
จ ำนวน 1,139,033 หนว่ย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 1,307,680 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 8,542,737.50 บำท
คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 91,010,470 หน่วย สง่ผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 
277,102,419.50 บำท  โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญับริษัทจ ำนวน 554,204,839 หุ้นมลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
0.50 บำท 

ปี 2557 :  ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 มีมติอนุมตัิกำรเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทฯ จำก “บริษัท ยูนิเวอร์แซล 
แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)” โดยบริษัทฯ 
ได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงช่ือบริษัทกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัท่ี 18 เมษำยน 2557    

 โครงกำรตำ่งๆ ของบริษัท เร่ิมเปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ ได้แก่ 

- โครงกำรโรงงำนผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จงัหวดัสโุขทยั เร่ิมด ำเนินกำรทดสอบเดินเคร่ืองผลิต
ในเดือนมกรำคม และเร่ิมจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ LPG และ NGL บำงสว่นในเดือนพฤษภำคม 

- โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ  ที่บริษัท บำงกอก เดคคอน จ ำกัด 
(มหำชน) จ ำนวน 2 แหง่ เปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ เมื่อเดือนสงิหำคม และ ธนัวำคม ตำมล ำดบั 

 บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ำซือ้กิจกำรบริษัท โซลำ่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำว
เวอร์ จ ำกดั ซึ่งได้รับสมัปทำนกำรขำยไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกพลงังำนแสงอำทิตย์ให้กบักำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค 
โดยมีก ำลงักำรผลติ 752.4 KW จำกบริษัท ซนัเอดิสนั เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ำกดั  

 บริษัทฯ จดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ำกัด (UAC TPT PELLETS Co., 
Ltd.) เพื่อประกอบกิจกำรผลติและจ ำหนำ่ยเชือ้เพลงิอดัแทง่ 

 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนมุตัิกำรลงทนุในโครงกำรพลงังำนทดแทนตำ่งๆ ดงันี  ้
- โครงกำรก๊ำซชีวภำพ ที่อ ำเภอภผูำมำ่น จงัหวดัขอนแก่น (โครงกำรท่ี 2) 
- โครงกำรเดินทอ่ก๊ำซจำกหลมุน ำ้มนัเสำเถียร เพื่อเพิ่มวตัถดุิบให้กบัโรงงำน PPP 
- โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลติเชือ้เพลงิชีวมวลอดัแทง่ (Wood Pellets) ในพืน้ที่โครงกำรก๊ำซชีวภำพของ 

UAC TPT ที่อ ำเภอภผูำมำ่น จงัหวดัขอนแก่น 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559                                        หน้ำ 7 

 
- โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV Rooftop) ของบริษัท โซลำ่ 

เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั  โดยเป็นกำรเช่ำพืน้ที่บนหลงัคำจำกบริษัท วงศ์บณัฑิต จ ำกดั ณ ต ำบล
ขนุทะเล จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี 

 ได้มีกำรเพิ่มทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจและกำรลงทนุในโครงกำรตำ่งๆ ดงันี ้
- UAC TPT จำกเดิม 30 ล้ำนบำท เป็น 150 ล้ำนบำท 
- UAC Energy จำกเดิม 30 ล้ำนบำท เป็น 70 ล้ำนบำท 
- Sebigas UAC จำกเดิม 4 ล้ำนบำท เป็น 14 ล้ำนบำท   

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งควำมประสงค์ที่จะใช้สิทธิรวมทัง้สิน้
จ ำนวน 14,365 หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 17,237 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 107,731.25 บำท คงเหลือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 90,996,105  หน่วย ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 
277,111,038 บำท โดยแบง่ออกเป็นหุ้นสำมญับริษัทจ ำนวน 554,222,076 หุ้นมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

ปี 2558 :  บริษัทฯ จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกัด (UAC 
Advance Polymer & Chemicals Co., Ltd.) เมื่อวนัที่ 21 มกรำคม 2558 เพื่อรองรับกำรรับโอนกิจกำร
ทัง้หมดของบริษัท แอ็ดวำนซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ำกดั 

 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 มีมติอนุมตัิให้บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ 
จ ำกดั ซือ้และรับโอนกิจกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer - EBT) จำกบริษัท แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ 
แอนด์ เคมิคอล จ ำกดั (“APC”) มีรำคำซือ้ขำยรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 730 ล้ำนบำท โดยกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมด
ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 

 ในวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 บริษัทจ่ำยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.06945 บำท เป็นเงินจ ำนวน 
38,490,723.18 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย โดยจ่ำยเป็นหุ้น
สำมญัในอตัรำ 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นเงิน 0.06250 บำทต่อหุ้น และจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำ 
0.00695 บำทตอ่หุ้น  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงักำรจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ำยปัน
ผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.06250 บำท ซึง่กำรจ่ำยหุ้นปันผลในครัง้นีส้ง่ผลให้
มีกำรปรับสิทธิส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม รำคำใช้สิทธิใหม่คือ 5.5555 บำทต่อหุ้น อัตรำกำรใช้สิทธิ 1 
หนว่ยตอ่ 1.35 หุ้น (เศษของหุ้นปัดทิง้) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน 2558 

 ได้มีกำรเพิ่มทนุในบริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั จำกเดิม 50 ล้ำนบำท เป็น 180 
ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจและให้เป็นไปตำมเง่ือนไขของ BOI 

 โครงกำรตำ่งๆ ของบริษัท เร่ิมเปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ ได้แก่ 

- โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำที่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
เปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ เมื่อเดือนมิถนุำยน 2558 

- โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคำที่บริษัท วงศ์บณัฑิต จ ำกดั เปิดด ำเนินกำร
ในเชิงพำณิชย์ เมื่อเดือนกรกฎำคม 2558 

- โครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ ที่อ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ เมื่อ
เดือนธนัวำคม 2558 

 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนมุตัิกำรลงทนุในกำรเข้ำซือ้กิจกำรโรงไฟฟ้ำเสำเถียรเอ และโรงไฟฟ้ำ
ประดู่เฒ่ำ ของบริษัท รำชบรีุพลงังำน จ ำกดั ก ำลงักำรผลิตรวม 7 MW มลูค่ำรวม 205 ล้ำนบำท (ไม่รวม
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ภำษีมลูคำ่เพิ่ม)  

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งควำมประสงค์ที่จะใช้สิทธิรวมทัง้สิน้
จ ำนวน 6,229,084 หน่วย คิดเป็นหุ้นบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 8,374,915 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 46,718,125  บำท 
คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 84,767,021 หน่วย สง่ผลให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 
315,937,050.50 บำทโดยแบง่ออกเป็นหุ้นสำมญับริษัทจ ำนวน 631,874,101 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 
บำท 

ปี 2559 :  บริษัทได้รับคดัเลอืกให้เข้ำร่วมโครงกำร Corporate Sustainability Advisory Program รุ่นที่ 2 จำกทัง้หมด 
5 บริษัท ซึง่ตลำดหลกัทรัพย์ mai เป็นผู้สนบัสนนุโครงกำรดงักลำ่ว เพื่อพฒันำควำมรู้ด้ำนกำรพฒันำอย่ำง
ยัง่ยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนในกลุม่ mai  นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้รับคดัเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นยัง่ยืน” หรือ 
“Thailand Sustainability Investment : THIS” ประจ ำปี 2559 โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคดัเลือก
ทัง้สิน้จ ำนวน 51 บริษัท และเป็นกลุม่บริษัทจดทะเบียนใน mai จ ำนวน 6 บริษัท 

 ณ วนัที่ 29 มกรำคม 2559 ซึ่งเป็นกำรใช้สิทธิ UAC-W1 ครัง้สดุท้ำย มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 
แจ้งควำมประสงค์ที่จะใช้สิทธิรวมทัง้สิน้จ ำนวน 26 ,467,570 หน่วย  คิดเป็นหุ้นบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 
35,731,200 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 198,504,685.35 บำท ส่งผลให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 
333,802,650.50 บำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญับริษัทจ ำนวน 667,605,301 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
0.50 บำท 

 เมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) ได้รับมอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำเสำเถียรเอ 
และโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ จำกบริษัท รำชบรีุพลงังำน จ ำกดั ซึ่งตัง้อยู่ที่อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั รวม
ก ำลงักำรผลติทัง้สิน้ประมำณ 7 MW 

 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 มีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทนุแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) 
จ ำนวน 200.28 ล้ำนหุ้น เพื่อออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 133.52 ล้ำนหุ้น และ บคุคลใน
วงจ ำกดั จ ำนวน 66.76 ล้ำนหุ้น และออกและเสนอขำยหุ้นกู้มลูคำ่ไมเ่กิน 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทได้เสนอ
ขำยหุ้นกู้ รอบแรกเมื่อวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2559 จ ำนวน 500 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 5.3 เพื่อน ำมำ
ช ำระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ ลงทุนในโครงกำรเดินท่อก๊ำซ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  ซึ่งจะครบ
ก ำหนดในวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561    

 ในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2559 บริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นเงิน
จ ำนวน 66,760,530.10 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย  

 ได้มีกำรเพิ่มทนุในบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั จำกเดิม 70 ล้ำนบำท เป็น 90 ล้ำนบำท และ 95 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เพื่อรองรับเข้ำซือ้กิจกำรโรงไฟฟ้ำจำกบริษัท รำชบรีุพลงังำน จ ำกดั 

 เมื่อวนัที่ 17 มิถนุำยน 2559 บริษัทได้ซือ้หุ้นสำมญัของ UAC HYDRO ทัง้หมดคืนจำกบริษัท ไฮโดรเท็ค 
จ ำกดั (มหำชน)  และเปลีย่นช่ือบริษัทกลบัมำเป็นบริษัท ยเูอซี ยทูิลติีส์ จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2559   

 บริษัทได้รับเลือกเป็น 1 ใน 30 บริษัทจดทะเบียน mai ในกำรเข้ำร่วม “โครงกำรสง่เสริมควำมสำมำรถทำง
นวตักรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยส ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำติ (NIA)  
และได้รับรำงวลั “องค์กรนวตักรรมยอดเยี่ยม” จำกกำรน ำเสนอผลงำนวิจยัและพฒันำทำงด้ำนเคมีภณัฑ์
ของบริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ์ โพลเิมอร์ จ ำกดั (UAPC) 

 บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด (BBF) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 30 ได้ขยำยก ำลงักำรผลิต
น ำ้มนัไบโอดีเซลจำกเดิม 360,000 ลิตร/วนั เป็น 810,000 ลิตร/วนั เพื่อรองรับควำมต้องกำรที่เพิ่มมำกขึน้ 
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โดยเร่ิมเปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ในไตรมำส 2 ปี 2559  

 บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (ปตท.สผ.)  ในกำรเดินท่อก๊ำซ
ธรรมชำติจำกแหลง่น ำ้มนัเสำเถียร-เอมำยงัโรงงำนผลติผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (PPP) เพื่อเพิ่มวตัถดุิบในกำร
ผลติก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวหรือก๊ำซหงุต้ม (LPG) และก๊ำซโซลนีธรรมชำติ (NGL) ให้
ได้เต็มก ำลงักำรผลติที่ออกแบบไว้ โดยสำมำรถทดสอบระบบและเดินเคร่ืองผลติตัง้แตเ่ดือนกรกฎำคม 2559 
และเร่ิมเปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์เมื่อเดือนสงิหำคม 2559 

 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ขำยโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV Rooftop) ของบริษัท บำงกอก เดคคอน จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 2 
แหง่ให้กบับริษัท บำงกอก เดคคอน จ ำกดั (มหำชน) ก ำลงักำรผลติรวม 300 kW  

 เมื่อวนัที่ 20 ธันวำคม 2559 บริษัท ยเูอซี ยูทิลิตีส์ จ ำกดั (บริษัทย่อย) ได้เข้ำถือหุ้นบริ ษัท โอดิน พำวเวอร์ 
จ ำกัด ในสดัส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว จ ำนวน 200 ล้ำนบำท เพื่อร่วมลงทุนโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะขนำด 3 MW ที่ภำคใต้และโครงกำรอื่นๆ ในอนำคต 

 

1.2 เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ               

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจะให้ควำมส ำคญักบัลกูค้ำเป็นอนัดบัหนึง่  โดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

1) จัดหำผลิตภณัฑ์ที่ได้คุณภำพและมำตรฐำนตำมที่ลูกค้ำก ำหนด โดยมีขัน้ตอนกำรแสวงหำและคดัสรรผลิตภณัฑ์ที่มี
คณุภำพ  มำตรฐำน มีใบรับรองถึงแหลง่ที่มำ (Certificate of Acceptance : COA) และรำยละเอียดของ ผลติภณัฑ์ เพื่อ
สง่มอบได้อยำ่งตอ่เนื่องตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

2) สร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำตอ่คณุภำพของสินค้ำที่สง่มอบ และกระบวนกำรที่รองรับหลงักำรสง่มอบ รวมทัง้กำรสง่
มอบสนิค้ำได้ตรงตำมเวลำ หรือข้อก ำหนดของลกูค้ำ 

3) ปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน และกำรเป็นองค์กรที่บริหำรด้วยควำมยตุิธรรม 
และให้กำรสนบัสนนุตอ่กำรพฒันำคณุภำพและกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้แก่พนกังำน อนัจะมีผลต่อกำรคดัสรรและ
น ำเสนอสนิค้ำที่มีคณุภำพให้แก่ลกูค้ำ 

4) เพิ่มรำยได้และสินค้ำในกลุ่มลกูค้ำหลกัของบริษัท คือกลุ่มอุตสำหกรรมพลงังำน ปิ โตรเคมี น ำ้มนัหล่อลื่น และระบบ
สำธำรณปูโภค  

5) ขยำยกำรลงทนุในอตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนและกิจกำรสำธำรณปูโภคอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นสว่นหลกัที่จะเพิ่มก ำไร
สทุธิของบริษัทอยำ่งยัง่ยืน 

6) มุง่เน้นควำมปลอดภยัของพนกังำนและผู้ เก่ียวข้อง โดยจดัให้มีระบบควำมปลอดภยัที่เข้มงวดเพื่อป้องกนัอบุตัิเหตตุ่ำงๆ 
จำกกำรบำดเจ็บหรือสญูเสยี  

7) ป้องกนัและตอ่ต้ำนกำรทจุริตในกำรด ำเนินธุรกิจทกุรูปแบบ โดยสง่เสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ตระหนกัถึง
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและกระตุ้นให้ถือปฏิบตัิอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรม ลงทุนในอุตสำหกรรมด้ำนพลงังำนทดแทนและ
พลงังำนทำงเลอืกทัง้ในสว่นของบริษัทเอง บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ลงทนุในธุรกิจเคมีภณัฑ์ประเภทผลติภณัฑ์ลำเท็กซ์โพลิเมอร์
และลำเท็กซ์อิมลัชัน่  รวมทัง้กำรศึกษำและพฒันำโครงกำรลงทนุในธุรกิจสำธำรณปูโภคเก่ียวกบัระบบน ำ้ประปำของบริษัทย่อย 
โดยมีโครงสร้ำงรำยได้ดงันี ้

      (หนว่ย: ล้ำนบำท) 

ประเภทของรายได้ 
2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ             

1. ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกบัพลงังำนและ
ปิโตรเลยีม (Energy and Petroleum) 675.09  62.88  898.91  58.21  595.42 43.11 

2.  ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม (Industrial)   178.31  16.61  149.56     9.68  154.46 11.18 

3.  ผลติภณัฑ์จำกกำรผลติ (Manufacturing)     251.39   16.28  339.57 24.57 

4.  ผลติภณัฑ์อื่นๆ1/ 45.85  4.27  34.72    2.25  33.03 2.39 

5.  กำรให้บริกำร 2/ 73.98  6.89  51.53     3.34  36.51 2.64 

6.  พลงังำน (Energy) 19.39  1.81  60.26    3.90  161.55 11.70 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 992.62  92.45  1,446.37  93.66  1,324.54 95.90 

รำยได้อื่น3/ 18.95  1.76  18.79  1.22  25.37 1.84 

         รวม 1,011.57   94.21  1,465.16  94.87  1,349.91 97.74 

สว่นแบง่ผลก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 62.13  5.79  79.19  5.13  31.19 2.26 

            รวมรายได้ทัง้สิน้ 1,073.70  100.00  1,544.35  100.00  1381.10 
     

100.00  

หมำยเหต ุ:  
1/ รำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์อืน่ๆ 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 ธรุกิจด้านการน าเข้า จ าหน่ายสารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอปุกรณ์ที่ใช้ในอตุสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มันปิโตรเคมี โรงผลิตน ำ้มันหล่อลื่น โรงงำนอุตสำหกรรมโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรม
เคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค เป็นต้น โดยได้จดัแบ่งสินค้ำและบริกำรที่บ ริษัทจ ำหน่ำย ออกเป็น 4 กลุม่ตำมลกัษณะ
ธุรกิจของลกูค้ำและบริกำร ได้แก่  
1)  ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจพลงังำนและปิโตรเลยีม (Energy and Petroleum) ได้แก่ 
 ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจส ำรวจและผลติก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนัและอตุสำหกรรมปิโตรเคมีต้นน ำ้ (Offshore Refinery 

and Upstream Petrochemicals) 
 ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสำรเคมีเหลว ผลติภณัฑ์ในโรงไฟฟ้ำ และสำธำรณปูโภค (Liquid Chemicals, Power & Utilities) 
 ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำรของเสยีตำ่งๆ ของโรงงำน (Emission & Waste management)  

 
2)  ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม (Industrial)  
 ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์และตวัท ำละลำย (Chemicals & Solvent Products) 
 ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมน ำ้มนัหลอ่ลืน่และสำรเติมแตง่ (Base oil and Additives)  
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3)  ผลติภณัฑ์อื่นๆ ได้แก่ สนิค้ำประเภท Crude Glycerin และกำรขำยสนิค้ำอื่นๆ เพื่อกำรสง่ออก 
4)  กำรให้บริกำร ได้แก่ กำรให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทต่ำงๆ ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิต  โรงกลัน่น ำ้มนั

อตุสำหกรรมปิโตรเคมี และอตุสำหกรรมอื่นๆ   
 
รำยละเอียดของสนิค้ำแตล่ะกลุม่ผลติภณัฑ์ เป็นดงันี ้ 
1) ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 

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

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มัน และอุตสำหกรรมปิโตรเคมี  ต้นน ำ้ 
(Offshore Refinery and Upstream Petrochemicals) โดยสว่นใหญ่เป็นสินค้ำดดูซบัควำมชืน้ กลิ่น และกรองสิ่งเจือปนที่ติดมำ
กบัน ำ้มนัดิบ ก๊ำซธรรมชำติ ก่อนเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติในขัน้ตอนตอ่ๆไป โดยบริษัทจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ในกลุม่นีไ้ด้แก่  

 สารดูดความชื้น ดูดซบักล่ิน และส่ิงเจือปน (Adsorbent and Molecular Sieve) เป็นสำรสงัเครำะห์ที่มีลกัษณะเป็นรู
พรุน โดยโครงสร้ำงที่เป็นรูพรุนสำมำรถช่วยในกำรดดูซบัสำรชนิดต่ำงๆได้มำกกว่ำหนึ่งชนิด มีคณุสมบตัิในกำรดูดควำมชืน้ ดูด
กลิ่น และดูดซบัสำรบำงตวัที่ไม่ต้องกำรออกจำกวตัถุดิบต่ำงๆ เช่น น ำ้มนัดิบ ก๊ำซธรรมชำติ ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรกลัน่ เช่น 
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คำร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2 ) และสำรปรอท (Hg) เป็นต้น สำรดงักลำ่วนีม้ีทัง้แบบชนิดผง และชนิดเม็ด 
กำรน ำไปใช้ขึน้อยูค่วำมเหมำะสมของผลติภณัฑ์ โดยผลติภณัฑ์สว่นใหญ่ใช้ในโรงกลัน่น ำ้มนั โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเอทิลีน 
โรงงำนผลติสำรอะโรเมติกส์ และโรงงำนแยกก๊ำซธรรมชำติ เป็นต้น  

 Ceramic & Alumina Balls เป็นสำรสงัเครำะห์ที่มีลกัษณะเป็นทรงกลม มีหลำยขนำดขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมของกำร
น ำไปใช้ โดยใช้ประกอบกบั Adsorbents และ Molecular Sieve เพื่อช่วยให้กำรไหลของก๊ำซธรรมชำติ หรือสำรไฮโดรคำร์บอน
ตำ่งๆ ในหอปฏิกิริยำเป็นไปอยำ่งสมมำตร 

 CO2 Membrane Separation เป็นอปุกรณ์ที่ใช้แยกก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ ออกจำกก๊ำซธรรมชำติ ส ำหรับใช้ใน
กระบวนกำรผลติก๊ำซธรรมชำติในอำ่วไทย 

 Desorbent for PX extraction เป็นสำรเคมีเหลวที่ใช้ในกำรแยกสำรพำรำไซลีนออกจำกสำรไฮโดรคำร์บอนอื่นๆ 
สว่นมำกจะใช้ในโรงงำนผลติสำรอะโรเมติกส์ 

 CCR Catalyst เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำในหน่วย Continuous Catalyst Regeneration Unit ของโรงกลัน่น ำ้มนัและ
โรงงำนผลติสำรอะโรเมติกส์ จะช่วยเพิ่มคำ่อ๊อกเทนของน ำ้มนัเบนซินและเพิ่มปริมำณสำรอะโรเมติกส์ 

 Triethylene Glycol (TEG) เป็นสำรเคมีที่ใช้ในหน่วยดูดควำมชืน้ออกจำกก๊ำซธรรมชำติก่อนที่จะท ำกำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติเข้ำสูท่อ่สง่ก๊ำซธรรมชำติใต้ทะเลมำยงัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ เนื่องจำกแนวทอ่ก๊ำซธรรมชำติอยู่ใต้ทะเล จะมีอณุหภมูิต ่ำ
มำก สำมำรถท ำให้ควำมชืน้ในก๊ำซธรรมชำติเกิดกำรแข็งตวักลำยเป็นของแข็ง ซึง่จะท ำให้ทอ่สง่ก๊ำซเกิดกำรอดุตนัได้  

 Oil & Gas Field Chemicals เป็นสำรเคมีที่ใช้ในอตุสำหกรรมกำรขดุเจำะน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติ  เช่น ใช้ในกำรลด
ก๊ำซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S Scavenger) ใช้ลดกำรเกิดแบคทีเรีย (Biocide) และใช้ป้องกนักำรเกิดสนิมในทอ่สง่ก๊ำซธรรมซำติ/ ทอ่
สง่น ำ้มนั (Corrosion Inhibitor) เนื่องจำกในก๊ำซธรรมชำติ/น ำ้มนั มีสำรปนเปือ้นท่ีมีสภำวะเป็นกรด เช่นคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ และ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ ปะปนอยู่ ประกอบกบัท่อสง่ก๊ำซธรรมชำติ/น ำ้มนั มีกำรวำงแนวท่อไว้ที่ใต้ทะเล ถ้ำหำกมีกำรเกิดสนิมและเกิด
กำรกดักร่อนทอ่สง่ก๊ำซธรรมชำติ/น ำ้มนั อำจจะเกิดกำรร่ัวไหลของก๊ำซธรรมชำติ/น ำ้มนัลงสูท่ะเลได้  

 ชดุกรอง (Filter and Coalescer) เป็นอปุกรณ์ที่ใช้แยกของแข็งหรือของเหลวที่ไมต้่องกำรออกจำกก๊ำซธรรมชำติ น ำ้มนั 
และสำรปิโตรเคมีตำ่งๆ ซึ่งสว่นใหญ่จะใช้มำกในงำนท่ีต้องกำรควำมละเอียดมำก  
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- ชุดกรอง (Filter) เป็นอุปกรณ์เพื่อกรองของแข็งออกจำกของเหลว/ก๊ำซ เช่น กรองฝุ่ นสำรดูดซับออกจำกก๊ำซ
ธรรมชำติ หรือน ำ้มนั  

- Coalescer เป็นอุปกรณ์เพื่อแยกของเหลวออกจำกก๊ำซ และแยกของเหลวออกจำกของเหลว เช่น แยกของเหลว
ขนำดเล็กออกจำกก๊ำซก่อนที่จะน ำไปเข้ำอปุกรณ์เพิ่มควำมดนั (Gas Compressor) เพื่อป้องกนัควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึน้ในชิน้สว่นภำยในอปุกรณ์เพิ่มควำมดนั แยกน ำ้ที่ปะปนมำกบัน ำ้มนั 

ทัง้นี ้ในโครงสร้ำงกำรผลติที่มีขนำดใหญ่จะมีกำรใช้ Filter และ Coalescer ร่วมกนั โดยสว่นใหญ่จะมีกำรติดตัง้ Filter ก่อน 
เพื่อแยกกรองของแข็งออกจำกของเหลว/ก๊ำซ แล้วจึงเข้ำไปกรองผำ่น Coalescer อีกกระบวนกำรหนึง่ เพื่อให้ได้ของเหลว/ก๊ำซ ที่มี
มำตรฐำนพอที่จะเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติในขัน้ตอนตอ่ๆไป 

 Mist Eliminator เป็นอปุกรณ์ที่แยกของเหลวที่ไม่ต้องกำรออกจำกก๊ำซธรรมชำติ สว่นใหญ่จะใช้ในกำรแยกเบือ้งต้น 
(แยกหยำบ) ก่อนที่จะใช้ Filter & Coalescer ในกำรแยกละเอียดตอ่ไป 

 Cyclone & Three Phase Separator เป็นอปุกรณ์ที่ใช้แยกของแข็ง ของเหลว และก๊ำซออกจำกกนั จะใช้ในกำรผลิต
ก๊ำซธรรมชำติ และโรงกลัน่น ำ้มนัตำ่งๆ  

 ชดุกรองหยาบ (Strainers) เป็นชดุกรองหยำบท่ีใช้ในระบบทอ่เพื่อป้องกนัสิง่สกปรกตำ่งๆ  

 Flares เป็นอปุกรณ์ที่ใช้เผำก๊ำซที่ไมต้่องกำรทิง้ไป ส ำหรับแทน่ผลติก๊ำซธรรมชำติ 

 ถงัความดนัสูง (High Pressure Vessel) เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ทัว่ไปในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนัและโรงงำนปิ
โตรเคมี 
 1.2) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสำรเคมีเหลว โรงไฟฟ้ำ และสำธำรณูปโภค  (Liquid Chemicals, Power & Utilities)  

สำรเคมีเหลวที่บริษัทจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ในกลุม่นี ้ได้แก่  

 DMDS (Dimethyl Disulfide)  สำรเคมีที่ใช้ในกำรกระตุ้นให้สำรเร่งปฏิกิริยำ (Catalyst) ท ำงำนได้ สว่นใหญ่จะใช้ทัว่ไป
ในโรงกลัน่น ำ้มนั โรงงำนผลติสำรอะโรเมติกส์ และโรงงำนผลติสำรโอเลฟินส์  

 สารลดออกซิเจน (Antioxidant) ส ำหรับน ำ้มนัเคร่ืองบิน เป็นสำรเคมีที่ใช้เติมลงไปในน ำ้มนัเชือ้เพลิงส ำหรับเคร่ืองบิน 
เพื่อลดออกซิเจนให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

 สารเร่งปฏิกิริยา (Hydro-processing Catalysts) เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำที่ใช้ก ำจดัซลัเฟอร์ ไนโตรเจน และโลหะหนกั
ตำ่งๆ ออกจำกน ำ้มนัดีเซล สำรแนฟทำ และสำรอะโรเมติกส์ สว่นใหญ่ใช้ทัว่ไปในหน่วยปรับปรุงคณุภำพน ำ้มนัของโรงกลัน่น ำ้มนั
ตำ่งๆ เพื่อลดมลภำวะให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  

 Merox Chemical เป็นสำรเคมีที่ใช้เปลีย่นโครงสร้ำงโมเลกลุของซลัเฟอร์ให้อยูใ่นรูปแบบที่ไม่เป็นอนัตรำย สว่นใหญ่ใช้
ทัว่ไปในโรงกลัน่น ำ้มนัตำ่งๆ 

 Process Chemicals เป็นสำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำรผลติในโรงกลัน่น ำ้มนั กำรผลติปิโตรเคมี เพื่อท ำให้ 
กำรท ำงำนมีประสทิธิภำพสงู และช่วยลดปัญหำตำ่งๆ ทำงบริษัทมีสนิค้ำที่สำมำรถใช้ได้ตัง้แตก่ระบวนกำรรับน ำ้มนัดิบ 
กระบวนกำรกลัน่ และกระบวนกำรปรับปรุงคณุภำพน ำ้มนั/ผลติภณัฑ์ โดยแบง่เป็น 4 ประเภทหลกั   ๆ ได้แก่  

- สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงกลัน่น ้ามนั  สำรเคมีในกลุ่มนีจ้ะใช้ในกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนั      เพื่อให้
เป็นไปอยำ่งสมบรูณ์และมีประสทิธิภำพ อำทิเช่น 

 สารเคมีทีใ่ช้แยกน ้าและเกลือออกจากน ้ามนัดิบ (Crude Demulsifier) จะใช้เพิ่มประสทิธิภำพในกำรแยก
น ำ้มันออกจำกน ำ้และเกลือท ำให้ง่ำยต่อกำรบ ำบดั ป้องกันหน่วยกลัน่ไม่ให้เกิดปัญหำจำกเกลือและ
สำรเจือปน 

 สารเคมีทีช่่วยปรบัปรุงคณุภาพน ้ามนัดิบทีมี่ค่าความเป็นกรดสูง จำกรำคำน ำ้มนัมีแนวโน้มสงูขึน้ โรงกลัน่
น ำ้มันจึงมีควำมพยำยำมในกำรที่จะหำน ำ้มันดิบรำคำถูกมำท ำกำรกลัน่เพื่อให้ได้ก ำไรสูงสุด    ซึ่ง
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น ำ้มนัดิบรำคำถกูมกัจะมีคำ่ควำมเป็นกรดสงูและมีแนวโน้มที่จะท ำให้เกิดปัญหำเกิดกำรกดักร่อนกบัท่อ
ของหน่วยกลัน่ต่ำงๆในโรงกลัน่ บริษัทจึงมีกำรจ ำหน่ำยสำรเคมีเพื่อปรับค่ำควำมเป็นกรด และมีบริกำร
ตรวจสอบคำ่ควำมเป็นกรดในโรงกลัน่น ำ้มนั 

- สารเคมีที่ท าให้หน่วยผลิตท างานได้โดยไม่เกิดปัญหา (Antifoulant) สำรเคมีในกลุ่มนีจ้ะถูกใช้ในหน่วยผลิตที่มี
ควำมเสีย่งจำกปัญหำสำรเจือปน เช่น กรณีสำรโพลิเมอร์อดุตนัที่เคร่ืองแลกเปลี่ยนควำมร้อน (Heat Exchanger) 
จะต้องใช้สำรเคมีที่สำมำรถละลำยโพลิเมอร์ หรือในกรณีเกิดกำรกดักร่อนขึน้ที่ยอดหอกลัน่จะต้องท ำกำรเติมสำร
ป้องกนักำรกดักร่อน เป็นต้น 

- สารเคมีทีใ่ช้ในการปรบัปรุงคณุภาพน ้ามนั เมื่อน ำ้มนัดิบได้ผำ่นกระบวนกำรกลัน่จนกระทัง่ได้ผลติภณัฑ์น ำ้มนั เช่น 
น ำ้มนัดีเซล น ำ้มนัเบนซินและน ำ้มนัเตำแล้ว บำงครัง้คุณภำพน ำ้มนัยงัไม่ได้มำตรฐำนตำมข้อก ำหนดจึงต้องใช้
สำรเคมีที่ปรับปรุงคณุภำพน ำ้มนัในกบัโรงกลัน่น ำ้มนัต่ำงๆ เช่น สำรป้องกนัออกซิเดชัน่ สำรลดควำมขุ่น สำรเพิ่ม
จดุไหลเท สำรป้องกนักำรกดักร่อน สำรเพิ่มกำรหลอ่ลืน่ และสำรเพิ่มกำรน ำไฟฟ้ำ เป็นต้น 

- สารเคมีทีใ่ช้ในการผลิตปิโตรเคมี เป็นสำรเคมีที่ใช้กำรป้องกนักำรเกิด Foulant (Antifoulant) และสำรเคมีปรับปรุง
คุณภำพของโพลิเมอร์เพื่อเพิ่มคุณภำพของโพลิเมอร์ให้ได้ตำมที่ก ำหนด เช่น สำรป้องกันออกซิเดชั่น และสำร
ป้องกนักำรเสือ่มสภำพจำกแสง UV เป็นต้น 

• สาร Ethanolamine เช่น Monoethanolamine (MEA), Diethanolamine (DEA), Methyl diethanolamine (MDEA) 
เป็นสำรเคมีที่ใช้กำรแยกก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ และก๊ำซซลัเฟอร์ไดอ๊อกไซค์ออกจำกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สว่นใหญ่จะใช้
ทัว่ไปในโรงกลัน่น ำ้มนั และโรงงำนปิโตรเคมีตำ่งๆ 

• Anti-icing Additive เป็นสำรเคมีที่เติมลงในน ำ้มนัเชือ้เพลิงส ำหรับเคร่ืองบินรบไอพ่นเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดกำรแข็งตวั
ของน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่อณุหภมูิต ่ำๆ  

• Sulfolane เป็นสำรเคมีที่ใช้แยกสำรเบนซินออกจำกสำรอะโรเมติกส์อื่นๆ  

• สารป้องกนัการเกิดฟอง (Antifoam) จะใช้ป้องกนักำรเกิดฟองในระบบตำ่งๆ ของโรงกลัน่น ำ้มนั และโรงปิโตรเคมี 

• NMP Solvent เป็นสำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำรผลติน ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

• Dewaxing Agent เป็นสำรเคมีที่ช่วยลดกำรเกิดไข (Dewax) ในกระบวนกำรผลติน ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำน 

• Diisopropanolamine (DIPA) เป็นสำรเคมีที่ใช้ในกำรแยกก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ และก๊ำซซลัเฟอร์ได อ๊อกไซด์ออก
จำกก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) สว่นใหญ่จะใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่น ำ้มนั และโรงงำนปิโตรเคมีตำ่งๆ 

เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับโรงไฟฟ้ำ โรงผลิตน ำ้ประปำ และโรงปรับคุณภำพน ำ้ดิบ ที่บริษัทจ ำหน่ำยมีสินค้ำ 7 
รำยกำร ดงันี ้

• ชดุกรองน ้ามนั (Oil Filter System) เป็นอปุกรณ์ที่ใช้แยกน ำ้และสิง่สกปรกที่เจือปนอยู่ในน ำ้มนัไฮดรอลิกส์และน ำ้มนั
หม้อแปลงของโรงไฟฟ้ำ  

• ระบบกรองน ้า Micro Filtration เป็นอปุกรณ์ที่ใช้แยกสิง่สกปรกที่เจือปนอยู่ออกจำกน ำ้ เพื่อให้น ำ้มีควำมสะอำดตำม
ต้องกำร จะใช้ในกระบวนกำรผลติน ำ้ประปำ หรือน ำ้ที่ใช้ในกำรผลติไอน ำ้ของโรงไฟฟ้ำ 

• Condensate Polishing System เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แยกสิ่งสกปรกและสำรอินทรีย์ต่ำงๆ ในระบบน ำ้บริสทุธ์ิของ
โรงไฟฟ้ำ 

• Vanish Removal System เป็นอปุกรณ์ที่ใช้แยกสิ่งสกปรกที่อยู่ในรูปของสำร Vanish หรือ Polymer ต่ำงๆ ในระบบ
น ำ้มนัไฮโดรลกิส์ของโรงไฟฟ้ำ 

• Mist Eliminator เป็นระบบแยกละอองน ำ้ออกจำกก๊ำซธรรมชำติก่อนที่จะเข้ำ Gas Turbine เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรผลติไฟฟ้ำ 
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• Vibration Monitoring System เป็นระบบตรวจวดักำรสัน่สะเทือนของป๊ัม Gas Turbine และ Steam Turbine ใน

โรงไฟฟ้ำ 

• Filter Cloth/Filter Bag เป็นชดุกรองหยำบ ที่ใช้ทัว่ไปในกำรแยกสิง่สกปรก ส ำหรับระบบน ำ้และสำรเคมี 
1.3) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมกำรจัดกำรของเสียต่ำงๆ ของโรงงำน (Emission & Waste Management) 
• VOC Removal Catalyst เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำที่ช่วยลดปริมำณสำร Volatile Organic Chemicals และกลิ่นเหม็นที่เกิด

จำกไอระเหยของน ำ้มนัและสำรปิโตรเคมีตำ่งๆ สว่นใหญ่ใช้ทัว่ไปในโรงกลัน่น ำ้มนัและโรงงำนปิโตรเคมี 

• Activated Carbon ดูดซับกล่ิน และส่ิงเจือปน เป็นถ่ำนสงัเครำะห์ที่มีลกัษณะเป็นรูพรุน โดยโครงสร้ำงที่เป็นรูพรุน
สำมำรถช่วยในกำรดูดซบัสำรชนิดต่ำงๆได้มำกกว่ำหนึ่งชนิด มีคุณสมบตัิในกำรดูดควำมชืน้ ดูดกลิ่นและไอระเหยต่ำงๆ ใน
กระบวนกำรผลติของโรงงำนเคมี โรงกลัน่น ำ้มนั ถงัเก็บสำรเคมี และถงัเก็บน ำ้มนัเป็นต้น สำรดงักลำ่วนีม้ีทัง้แบบชนิดผง และชนิด
เม็ด กำรน ำไปใช้ขึน้อยูค่วำมเหมำะสมของผลติภณัฑ์ โดยผลติภณัฑ์สว่นใหญ่ใช้ในโรงกลัน่น ำ้มนั โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเอ
ทิลนี โรงงำนผลติสำรอะโรเมติกส์ และโรงงำนแยกก๊ำซธรรมชำติ เป็นต้น 
2) ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) 

2.1) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวท ำละลำย (Chemicals & Solvent Products) 
ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ และตัวท ำละลำยที่เป็นของเหลวซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิตสินค้ำใน

อตุสำหกรรมผลติเคมีภณัฑ์ขัน้กลำง เพื่อผลิตสำรเคมีส ำหรับโรงงำนอตุสำหกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ โดยบริษัทจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ตวั
ท ำละลำยหลำยชนิด ซึง่แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้ 

 กลุ่มเอทธาโนลามีน (Ethanolamine Group) ได้แก่ Monoethanolamine (MEA), Diethanolamine 
(DEA) และ Triethanoamine (TEA) มีคณุสมบตัิเป็นผลติภณัฑ์ตวัท ำละลำยที่เป็นดำ่ง (Base) ซึง่กำรน ำไปใช้ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัิ
ทำงเคมี คณุสมบตัิทำงกำยภำพ และควำมเหมำะสมของแตล่ะผลติภณัฑ์ สว่นใหญ่ถกูใช้เป็นสว่นผสมในกำรผลติแชมพ ูครีมนวด
ผม น ำ้ยำปรับผ้ำนุ่ม น ำ้ยำท ำควำมสะอำด เคร่ืองส ำอำง อุตสำหกรรมยำ อุตสำหกรรมซีเมนต์ อุตสำหกรรมหมึกพิมพ์ และ
อตุสำหกรรมขัน้กลำงอื่นๆ เป็นต้น  

 กลุ่มเอทธีลีนไกลคอล (Ethylene Glycol Group) ได้แก่ Monoethylene Glycol (MEG), Diethylene  
Glycol (DEG), Triethylene Glycol (TEG) และ Polyethylene Glycol มีคณุสมบตัิเป็นผลิตภณัฑ์ตวัท ำละลำยซึ่งกำรน ำไปใช้
ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัิทำงเคมีและคณุสมบตัิทำงกำยภำพ และควำมเหมำะสมของแต่ละผลิตภณัฑ์ สว่นใหญ่ถกูใช้เป็นสว่นผสมใน
กำรผลิตสำรเคลือบผิวและเรซินสงัเครำะห์ (Coating and Resin) ผลิตสีทำอำคำร สีส ำหรับงำนอตุสำหกรรมเหล็กไม้ พลำสติก
และหมกึพิมพ์ น ำ้ยำท ำควำมสะอำดและผลติภณัฑ์สิง่ทอและเส้นใยสงัเครำะห์ เป็นต้น    

 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 มีคณุสมบตัิเป็นผลติภณัฑ์ตวัท ำละลำย ใช้ในอตุสำหกรรมหลำกหลำยประเภท เช่น  แชลค็ แลกเกอร์ ทิน
เนอร์ สี สีย้อม หมึกพิมพ์ น ำ้ยำลอกสี กำว รวมไปถึงกำรใช้เป็นสว่นประกอบในอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ยำฆ่ำแมลง
และยำปรำบศตัรูพืช ผลติภณัฑ์ช ำระล้ำงและท ำควำมสะอำดพืน้ผิว เพื่อก ำจดัครำบสนิม ล้ำงครำบไขมนั และฆ่ำเชือ้ ในโรงงำน
อตุสำหกรรมและในครัวเรือน เป็นต้น  

 กลุ่มเคมีภณัฑ์และตวัท าละลายอื่นๆ ได้แก่ Methanol น ำ้ยำเคมีผสมท ำควำมสะอำด และ Surfactant กำรน ำไปใช้
ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัิทำงเคมี และควำมเหมำะสมของผลติภณัฑ์ ดงันี ้ 

- Methanol (เมธานอล) ใช้เป็นหนึง่ในสำรตัง้ต้นหลกักระบวนกำรผลติไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัพืชและไขมนัสตัว์ เพื่อเป็น
พลงังำนทดแทนเชือ้เพลิงดีเซล อีกทัง้ยังเป็นสำรประกอบหลกัในกำรผลิตกำวชนิดฟอร์มอลดีไฮด์เรซินเพื่อใช้ใน
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อตุสำหกรรมก่อสร้ำง ไม้ และเฟอร์นิเจอร์ นอกจำกนีย้ังสำมำรถน ำเมธำนอลไปใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆเช่น เภสชั
กรรม หมกึพิมพ์ ส ีสย้ีอม สำรเคลอืบผิวและเรซินสงัเครำะห์  

- น ้ายาเคมีผสมท าความสะอาด เป็นน ำ้ยำเคมีผสมที่ใช้เช็ดและล้ำงท ำควำมสะอำดแมพ่ิมพ์ และชิน้งำนอิเลก็ทรอนิกส์ 
เพื่อขจดัครำบน ำ้มนัและไขมนั ครำบกำว ส ีหมกึพิมพ์ และครำบเคมีตำ่งๆ 

- Surfactant (สารลดแรงตึงผิว) สำรลดแรงตึงผิวมีบทบำทที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งในชีวิตประจ ำวันของมนุษย์  เป็น
สว่นประกอบท่ีส ำคญัของผลติภณัฑ์ตำ่งๆ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ท ำควำมสะอำด เช่น น ำ้ยำซกัผ้ำ สบู่ ยำสีฟัน ยำสระผม 
ครีมนวดผม ผลติภณัฑ์เกษตร เช่น น ำ้ยำจบัใบส ำหรับสำรก ำจดัศตัรูพืช และเป็นสว่นส ำคญัในกระบวนกำรผลิตใน
อตุสำหกรรมตำ่งๆ เช่นกระบวนกำรย้อมผ้ำ กำรเคลือบสีไม้หรือโลหะ กำรผลิตพลำสติก กำรท ำหนงัสตัว์ นอกจำกนี ้
สำร ลดแรงตงึผิวยงัถกูน ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำสิง่แวดล้อม เช่น บ ำบดัน ำ้เสยี มลพิษทำงดิน ดดูซบัของเสยี  

2.2) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมน ้ำมันหล่อลื่นและสำรเติมแต่ง (Base oil and Additives)  
เป็นผลิตภณัฑ์สำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิตน ำ้มนัหลอ่ลื่น ส ำหรับรถยนต์ และงำนอตุสำหกรรม รวมทัง้สำรเติมแต่งและ

เคมีภณัฑ์ในงำนโลหะทกุประเภท โรงงำนผลติน ำ้มนัไบโอดีเซล และอตุสำหกรรมตำ่งๆ ดงันี ้

• Base Oil Group III และ Group IV เป็นน ำ้มนัหลอ่ลื่นสงัเครำะห์ ใช้เป็นสว่นผสมหลกัในกำรผลิตน ำ้มนัเคร่ืองยนต์
สงัเครำะห์ และน ำ้มนัหลอ่ลืน่อตุสำหกรรมคณุภำพสงู 

• Polyglycol เป็นน ำ้มนัหลอ่ลืน่สงัเครำะห์ ท่ีมจีดุเดือดสงูและจดุไหลเทต ่ำ เหมำะส ำหรับงำนท่ีมีอณุหภมูิสูงและแรงดนัสงู 
เช่น น ำ้มนัไฮโดรลคิไมต่ิดไฟ น ำ้มนัคอมเพรสเซอร์ชนดิทนแรงดนัสงู 

• Polyisobutene 950 เป็นวตัถดุิบในกำรผลติน ำ้มนัเคร่ืองสองจงัหวะ (2T) เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรลดควนัขำวใน
เคร่ืองยนต์มอเตอร์ไซค์สองจงัหวะ 

• Polyisobutene Low/High MW (น ำ้หนกัมวลโมเลกุลต ่ำ/สงู) เป็นสำรเติมแต่งเพื่อเพิ่มควำมเหนียว(tackifier) ในกำร
ผลิตกำวประเภท Hot melt และ Pressure sensitive และในกำรผลิตฉนวนหุ้มอุปกรณ์หล่อเย็น เช่น ฉนวนหุ้ม
เคร่ืองปรับอำกำศหรือตู้ เย็น ใช้เพิ่มคำ่ดชันีควำมหนืดในน ำ้มนัหลอ่ลืน่ประเภทตำ่งๆ  

• Metal Working Additives สำรเติมแตง่แบง่เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 
- สารเติมแต่งเพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัน ้ามนัหล่อลืน่และน ้ามนัอตุสาหกรรม ซึง่เป็นกำรเพิ่มคณุสมบตัิกำรช ำระล้ำง 

ท ำควำมสะอำด ลดกำรเกิดสนิม เพิ่มประสทิธิภำพในกำรถ่ำยเทควำมร้อน ลดแรงเสียดสี และหลอ่ลื่นชิน้งำนในงำน
ทนไฟ  

- สารเติมแต่งเพือ่ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ (Antioxidantation Additive)  ซึ่งเป็นกำรลดปฏิกิริยำที่เกิดจำกกำร
แลกเปลีย่นหรือสมัผสักบัอำกำศ  

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

• Emulsifier เป็นสำรเคมีที่ช่วยเพิ่มคณุสมบตัิกำรละลำยน ำ้ของน ำ้มนั 

• Biocide เป็นสำรช่วยยบัยัง้กำรเจริญเติบโตของแบคทเีรีย เชือ้รำ เพื่อป้องกนักำรบดูเนำ่ในน ำ้มนั งำนโลหะ 

• Sulfurized Oil เป็นสำรเติมแตง่ในกำรท ำจำรบี 

• Sodium Methylate เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำในกำรผลติน ำ้มนัไบโอดีเซล 

• Bleaching Earth (แป้งฟอกส/ีดินฟอกส)ี ใช้ฟอกสแีละขจดัมลทินในกำรกระบวนกำรผลติน ำ้มนัพืชและน ำ้มนัไบโอดีเซล   

                                                           
1
 Dot 3 เป็นน ำ้มันเบรคชนิดที่เหมำะส ำหรับรถยนต์ทั่วไป มีจุดเดือดสูงกว่ำ 240 องศำเซลเซียส และจุดเดือดชืน้สูงกว่ำ 145 องศำ  
Dot 4 เป็นน ำ้มนัเบรคชนิดที่เหมำะส ำหรับรถประเภทที่ใช้ควำมเร็วสงู หรือรถที่ได้รับกำรตกแต่งเคร่ืองยนต์ ตลอดจนรถที่ต้องวิ่งทำงไกล  และบรรทกุ
หนกัรวมถึงรถที่ต้องขบัขึน้-ลงทำงลำดชนัเป็นประจ ำ มีจดุเดือดสงูกวำ่ 260 องศำ และจดุเดือดชืน้สงูกวำ่ 160 องศำ  
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• Hydrogenation Catalyst   สำรเร่งปฏิกิริยำ ในกระบวนกำรไฮโดรจีเนชัน่ในน ำ้มนัพืช เพื่อให้ได้น ำ้มนัหรือ 

ไขมนัท่ีมีจดุหลอมเหลวสงูขึน้ เปลีย่นสถำนะจำกของเหลวเป็นของกึ่งแข็งหรือของแข็ง ทนตอ่กำรเกิดออกกซิเดชัน่ ท ำให้ 
เก็บรักษำไว้ได้นำนโดยไมเ่หม็นหนื นิยมใช้ในอตุสำหกรรมประเภทไขมนั เช่น กำรผลติเนยเทียม เนยขำว ครีมเทยีม 

3) ผลิตภณัฑ์อื่นๆ ได้แก่ สนิค้ำประเภทกลเีซอรีนดิบ กลเีซอรีนบริสทุธ์ิ และสนิค้ำอ่ืนๆเพ่ือกำรสง่ออก 

•  กลเีซอรีนดิบ (Crude Glycerin) จะน ำไปผำ่นกระบวนกำรท ำให้เป็นกลเีซอรีนบริสทุธ์ิ (Refined Glycerin) 

•  กลีเซอรีนบริสทุธ์ิ (Refined Glycerin) เป็นสำรที่ไม่มีพิษในทกุๆรูปแบบกำรประยุกต์ใช้ ไม่ว่ำจะใช้เป็นสำรตัง้ต้นหรือ
สำรเติมแตง่ ท ำให้กลเีซอรีนเป็นสำรเคมทีี่ได้รับควำมสนใจและน ำไปใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย ทัง้เป็นสว่นผสมหรือเป็นตวัช่วยใน
กระบวนกำรผลติเคร่ืองส ำอำง สบู ่ผลติภณัฑ์ในห้องน ำ้และสขุอนำมยัสว่นบคุคล ยำ และผลติภณัฑ์อำหำร 
4) การให้บริการ  ได้แก่ กำรให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทต่ำงๆ ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิตโรงกลัน่น ำ้มนั 

อตุสำหกรรมปิโตรเคมี และอตุสำหกรรมอื่นๆ รวมถึงกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ 
 
คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 
 บริษัทมีคลงัสนิค้ำรวม 2 แหง่ ดงันี ้

1. คลังสินค้ำเช่ำ ตัง้อยู่เลขที่ 999 หมู่ 4 ซอยเทศบำลบำงปู 99 (เสริมมิตร) ถนนสุขุมวิท ต ำบลบำงปู อ ำเภอเมือง
สมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร บนเนือ้ที่ 2 ไร่ เป็นอำคำรคลงัสินค้ำ 1 หลงั พืน้ที่ 2,200 ตำรำงเมตร ซึ่งบริษัทเช่ำคลงัสินค้ำ
ดงักลำ่วกบับคุคลที่เก่ียวข้อง อำยสุญัญำเช่ำ 1 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เพื่อใช้เป็นพืน้ที่เก็บ
สต็อกอปุกรณ์และสำรเคมี โดยสำรเคมีที่เก็บในคลงัสนิค้ำของบริษัทได้รับกำรบรรจุในบรรจุภณัฑ์ขนำดต่ำงๆและมีเอกสำรรับรอง
ผลติภณัฑ์ (Certificate of  Acceptance : COA) จำกผู้ผลติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพื่อรอกำรจดัสง่ให้แก่ลกูค้ำตอ่ไป 

2. คลงัสินค้ำเช่ำ ตัง้อยู่เลขที่ 613/13 ถนน สงขลำ -จะนะ หมู่ที่ 2 ต ำบลพะวง อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ เป็นอำคำร
คลงัสนิค้ำ 1 หลงัพืน้ท่ีประมำณ 300 ตำรำงเมตร ซึง่บริษัทเช่ำคลงัสนิค้ำดงักลำ่วกบับคุคลภำยนอก อำยสุญัญำเช่ำ 3 ปี เร่ิมตัง้แต ่
1 มีนำคม 2557 ถึงวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2560 เพื่อใช้เป็นพืน้ที่เก็บสินค้ำสำรเคมี ส ำหรับลูกค้ำกลุ่มธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติในอำ่วไทย 

บริษัทจะจัดส่งสินค้ำจำกคลงัสินค้ำให้แก่ลูกค้ำโดยใช้รถบรรทุกขนำดต่ำงๆ ที่บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนส่งจำก
ภำยนอกซึง่ผำ่นกำรขึน้ทะเบียนกบับริษัทเพื่อรับรองควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนของกรมโรงงำน บริษัทมีกำรควบคมุเร่ืองควำม
ปลอดภยัของคลงัสินค้ำ โดยกำรจดัให้มีพนกังำนรักษำควำมปลอดภยัดแูลคลงัสินค้ำตลอด 24 ชัว่โมง  ส ำหรับสำรเคมีที่จดัเป็น
วตัถุอนัตรำยจะมีกำรจัดเก็บตำมกฎหมำย โดยแยกตำมประเภทของสำรเคมี และจัดให้มีผู้ควบคมุสินค้ำอนัตรำยในคลงัสินค้ำ 
โดยบริษัทไมอ่นญุำตให้บคุคลภำยนอก หรือบคุคลรวมทัง้พนกังำนท่ีไมม่ีหน้ำที่ในคลงัสินค้ำ เข้ำไปในพืน้ที่คลงัสินค้ำโดยไม่ได้รับ
อนญุำต  นอกจำกนีบ้ริษัทได้ท ำประกนัภยัตวัสนิค้ำที่เก็บในคลงัสนิค้ำเพื่อคุ้มครองอบุตัิเหตทุี่อำจเกิดขึน้ในระหว่ำงกำรเก็บสินค้ำ
หรือกำรปฏิบตัิงำน รวมทัง้ได้ท ำประกนัภยัสนิค้ำในระหวำ่งกำรขนสง่สนิค้ำให้แก่ลกูค้ำด้วย 

 
กระบวนการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 
 กระบวนกำรข้ันตอนกำรรับสินค้ำจำกผู้ผลิตสินค้ำ 

1. เมื่อได้รับค ำสัง่จำกแผนกจดัซือ้ พนกังำนประจ ำคลงัสนิค้ำจะจดัเตรียมสถำนท่ี และจดัเตรียมท ำใบตรวจรับสนิค้ำ 
2. เมื่อมีกำรสง่ของมำที่คลงัสินค้ำ พนกังำนประจ ำคลงัสินค้ำจะตรวจรับสินค้ำตำมรำยละเอียดที่ได้รับแจ้งจำกแผนกจดัซือ้  

โดยต้องตรวจสอบข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
 รำยละเอียดของสนิค้ำรับเข้ำคลงัสนิค้ำ โดยตรวจสอบจำกป้ำยติดถงับรรจสุนิค้ำ  
 จ ำนวนสนิค้ำรับเข้ำคลงัสนิค้ำ โดยนบัตำมจ ำนวนถงับรรจสุนิค้ำ  



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559                                        หน้ำ 18 

 
3. พนกังำนประจ ำคลงัสนิค้ำกรอกจ ำนวนสนิค้ำที่ได้รับ และสนิค้ำช ำรุด (กรณีที่มีสนิค้ำช ำรุด) ในใบตรวจรับสนิค้ำ และบนัทกึ

สต็อกสนิค้ำ พร้อมทัง้สง่รำยละเอียดให้แก่แผนกอื่นๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนกจดัซือ้ และแผนกบญัชี  
4. ในกรณีที่ตรวจรับไมต่รงตำมกำรสัง่ซือ้หรือมีสนิค้ำช ำรุด เสยีหำย ทำงคลงัสนิค้ำจะแจ้งข้อมลูมำที่แผนจดัซือ้ 

เพื่อให้ตรวจสอบ และด ำเนินกำรแจ้งผู้ผลติ และ/หรือบริษัทท่ีรับประกนัภยัสนิค้ำตอ่ไป 
 กระบวนกำรและข้ันตอนกำรเบิกสนิค้ำเพ่ือจัดส่งให้แก่ลูกค้ำ 

1. เมื่อมีใบค ำสัง่ซือ้ (Purchase Order : PO) จำกลกูค้ำ พนกังำนประสำนงำนกำรบริกำร จะจดัท ำใบขอเบิกสินค้ำลว่งหน้ำ 
เพื่อให้ผู้จดักำรฝ่ำยบริหำรและบริกำรลกูค้ำลงนำมอนมุตัิ 

2. พนกังำนประสำนงำนกำรบริกำรจดัสง่ใบขอเบิกสนิค้ำ เอกสำรกำรเงิน และเอกสำรอื่นๆ ให้พนกังำนประจ ำคลงัสินค้ำเพื่อ
ท ำกำรเบิกสนิค้ำออกจำกคลงั 

3. พนกังำนประสำนงำนบริกำรมีหน้ำที่แจ้งรถขนสง่ โดยทำงโทรศพัท์ให้เข้ำไปรับสินค้ำที่คลงัสินค้ำตำมวนั เวลำ ที่ก ำหนด
และบนัทกึไว้ในใบรำยงำนกำรขนสง่สนิค้ำ 

4. พนกังำนประจ ำคลงัสินค้ำ จดัสินค้ำให้ถูกต้องครบถ้วนตำมใบขอเบิกสินค้ำโดยน ำมำจัดเตรียมลว่งหน้ำที่บริเวณ เตรียม
สนิค้ำรอกำรจดัสง่ 

5. พนกังำนรักษำควำมปลอดภยัมหีน้ำที่จดบนัทกึหมำยเลขทะเบียนรถและช่ือคนขบัรถที่จะน ำสนิค้ำออกจำกคลงัโดยกำรจด
บนัทกึในสมดุบนัทกึประจ ำวนั เพื่อให้ผู้จดักำรฝ่ำยบริหำรและบริกำรลกูค้ำสำมำรถตรวจสอบได้ 

6. พนกังำนประจ ำคลงัสนิค้ำน ำส ำเนำเอกสำรทำงกำรเงิน ประกอบด้วยต้นฉบบัใบวำงบิล ส ำเนำใบก ำกบัภำษี กลบัคืนจำก
ลกูค้ำและน ำสง่ให้พนกังำนประสำนงำนกำรบริกำร เพื่อน ำสง่พนกังำนบญัชี เพื่อติดตำมกำรช ำระเงินตำมระเบียบปฏิบตัิ
ทำงบญัชีตอ่ไป 

 
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ์ที่จ าหน่าย  

บริษัทให้ควำมส ำคญักบัคณุภำพและมำตรฐำนของสินค้ำที่จดัจ ำหน่ำย เพื่อให้มัน่ใจว่ำเป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ลกูค้ำได้ตก
ลงไว้กับบริษัท โดยสำรเคมีที่บริษัทสัง่ซือ้จำกผู้ผลิตจะถกูบรรจุในถังปิด (Closed Drum) และมีเอกสำรรับรองผลิตภณัฑ์ หรือ 
COA จำกผู้ผลติก่อนถกูขนสง่มำยงับริษัท ซึง่บริษัทจะจ ำหนำ่ยสำรเคมีที่บรรจใุนถังปิดที่มีเอกสำรรับรองผลิตภณัฑ์ดงักลำ่วให้แก่
ลกูค้ำโดยไมม่ีกำรเปิดถงัก่อน เพื่อให้มัน่ใจว่ำลกูค้ำจะได้รับสินค้ำที่มีคณุภำพและมำตรฐำนจำกบริษัทผู้ผลิตทกุประกำร และใน
กรณีของสำรเคมีที่ถกูขนสง่มำเป็น Bulk โดยไม่ได้บรรจุในถงัปิด  เมื่อสินค้ำเข้ำเทียบท่ำเรือแล้วจะต้องมีกำรตรวจสอบคณุภำพ
จำกบริษัทตรวจสอบคณุภำพสินค้ำ (Surveyor) ที่บริษัทได้ว่ำจ้ำงอีกครัง้ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบคณุภำพของสินค้ำที่อยู่ในเรือ 
(ก่อนขนถ่ำยสนิค้ำออกจำกเรือ) รวมทัง้ตรวจสอบคณุภำพหลงัจำกสนิค้ำได้ขนถ่ำยเข้ำแท็งค์เก็บสนิค้ำแล้ว    

นอกจำกนี ้บริษัทได้รับกำรรับรองระบบกำรบริหำรงำนคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 จำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด ส ำหรับกำรน ำเข้ำและกำรจัดจ ำหน่ำยสำรเคมี สำรดูดซบั สำรเร่งปฏิกิริยำ เคร่ืองกรองและอุปกรณ์ในธุรกิจน ำ้มนั 
พลงังำน ปิโตรเคมี และสำธำรณปูโภค 
 
ลักษณะลกูค้าและลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลกูค้ำของบริษัทเป็นผู้ผลิตในอตุสำหกรรมต่ำงๆ ที่ต้องกำรสำรเคมีและอปุกรณ์ไปใช้ในกระบวนกำรผลิต กลุม่ลกูค้ำ
หลกัของบริษัทสว่นใหญ่เป็นผู้ผลติในอตุสำหกรรมพืน้ฐำนของประเทศ ได้แก่ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนั และปิโตรเคมี 
เป็นต้น โดยสนิค้ำและบริกำรท่ีบริษัทจ ำหนำ่ยสำมำรถน ำไปใช้งำนได้หลำกหลำยชนิด ขึน้อยู่กบัควำมต้องกำรน ำไปใช้ของลกูค้ำ 
โดยสำมำรถแบง่กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยตำมลกัษณะผลติภณัฑ์และบริกำร 4 กลุม่ ดงันี ้
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กลุ่มผลิตภณัฑ์และบริการ ลูกค้าเป้าหมาย 

1. ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม 
(Energy and Petroleum) 

 

 ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจส ำรวจและผลติก๊ำซธรรมชำติ 
โรงกลัน่น ำ้มนัและอตุสำหกรรมปิโตรเคมีต้นน ำ้ 
(Offshore Refinery and Upstream 
Petrochemicals) 

หน่วยงำนหรือขุดเจำะและผลิตก๊ำซธรรมชำติ และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมทัง้ในทะเลและบนบก โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่
น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเอทิลีน โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส์ 
และผู้ รับเหมำงำนก่อสร้ำงโรงกลัน่น ำ้มนั และโรงงำนปิโตรเคมี
ตำ่งๆ 

 ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสำรเคมีเหลว และผลติภณัฑ์
ในโรงไฟฟ้ำ และสำธำรณปูโภค (Liquid Chemicals, 
Power & Utilities) 
 

โรงกลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก โรงงำนผลิต
สำรอะโรเมติกส์ โรงงำนผลติสำรโอเลฟินส์ โรงไฟฟ้ำ และโรงผลิต
น ำ้ประปำ 

 ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำรของเสยี
ตำ่งๆ ของโรงงำน (Emission & Waste 
management) 

โรงงำนอตุสำหกรรมทกุประเภท 

2. ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)   

 ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์และตวัท ำ
ละลำย (Chemicals & Solvent Products) 

 

โรงงำนผลิตเคมีภัณฑ์ขัน้กลำงที่ผลิตสำรเคมีส ำหรับโรงงำน
อตุสำหกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ เช่น โรงงำนผลิตแชมพสูระผม น ำ้ยำ
ปรับผ้ำนุ่ม น ำ้ยำท ำควำมสะอำด อุตสำหกรรมสี ซีเมนต์ หมึก
พิมพ์ เป็นต้น  

 ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมน ำ้มนัหลอ่ลืน่ และ
สำรเติมแตง่ (Base oil and Additives) 

โรงผสมน ำ้มนัหล่อลื่น โรงงำนผลิตไบโอดีเซล โรงงำนผลิตกำว 
โรงงำนผลิตน ำ้มนัพืช โรงงำนผลิตน ำ้ยำหลอ่ลื่นโลหะต่ำง ๆ เป็น
ต้น 

3. ผลิตภณัฑ์อื่นๆ ได้แก่ สนิค้ำประเภท Crude Glycerin 
และกำรขำยสนิค้ำอื่นๆ 

โรงงำนผลติ Glycerin บริสทุธ์ิ ในตำ่งประเทศ 

4. การให้บริการ  
 ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทตำ่ง ๆ ส ำหรับ

งำนออกแบบกระบวนกำรผลติ 
 รับเหมำก่อสร้ำงและตดิตัง้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ 

 
กลุม่โรงกลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี พลงังำนทดแทน พลงังำนทำงเลอืก 
โรงงำนอตุสำหกรรมทกุประเภท 

บริษัทมีควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้ำมำโดยตลอด โดยมีกำรแสวงหำผลติภณัฑ์ใหม่ๆ อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อสนองควำมต้องกำรแก่
ลกูค้ำ ซึง่นอกเหนือจำกกำรขำยสนิค้ำและอปุกรณ์ประเภทตำ่งๆแล้ว บริษัทยงัให้ค ำปรึกษำที่เก่ียวข้องและให้บริกำรหลงักำรขำย
แก่ลกูค้ำ และให้ควำมส ำคญักบัคุณภำพสินค้ำและกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลกูค้ำตรงตำมก ำหนด ตลอดจนมุ่งมัน่ที่จะปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนอยำ่งตอ่เนื่อง โดยบริษัทมีกำรประเมินควำมพงึพอใจของลกูค้ำตอ่กำรให้บริกำรของบริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อ
น ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน อีกทัง้ยงัให้ค ำแนะน ำและวำงแผนร่วมกบัลกูค้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร ตลอดจนมี
กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข กฎเกณฑ์ ข้อก ำหนดของลกูค้ำอย่ำงครบถ้วน ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำด้วยดีมำโดย
ตลอด 
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นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทมีนโยบำยก ำหนดรำคำขำยสนิค้ำจำกรำคำต้นทนุสินค้ำบวกอตัรำก ำไร (Cost plus pricing) โดยรำคำขำยจะมีควำม
ยืดหยุน่ตำมรำคำตลำดของสนิค้ำแตล่ะประเภท สนิค้ำเคมีภณัฑ์ที่บริษัทจดัจ ำหนำ่ยสว่นใหญ่เป็นผลผลติมำจำกกระบวนกำรกลัน่
น ำ้มนัดิบ และกำรผลิตปิโตรเคมีต่ำงๆ ซึ่งกลไกรำคำของผลิตภณัฑ์หรือต้นทนุสินค้ำของบริษัทจะถกูก ำหนดและผนัแปรไปตำม
ภำวะรำคำน ำ้มนัและปิโตรเคมี ดงันัน้กำรก ำหนดรำคำขำยสนิค้ำของบริษัทจะต้องมีควำมยืดหยุน่และเหมำะสมตำมลกัษณะของ
แต่ละสินค้ำ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ปริมำณและมูลค่ำกำรสัง่ซือ้ รวมทัง้ต้องสำมำรถแข่งขันกั บคู่แข่งขันในตลำดได้ และใน
ขณะเดียวกนัก็ต้องรักษำอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีเพียงพอรองรับตอ่คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย บริหำรและกำรด ำเนินงำนตำ่งๆได้   

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำในประเทศเกือบทัง้หมด โดยทีมงำนขำยของบริษัทประจ ำทัง้ที่ส ำนกังำนใหญ่ในกรุ งเทพฯ และที่
ส ำนกังำนสำขำในจงัหวดัระยอง ทีมงำนขำยจะแบ่งควำมรับผิดชอบดแูลกำรขำยแยกเป็นแต่ละกลุม่ผลิตภณัฑ์ โดยจะท ำหน้ำที่
ติดตอ่ ดแูลควำมต้องกำร และน ำเสนอสนิค้ำให้แก่ลกูค้ำโดยตรง รวมทัง้ติดตอ่ประสำนงำนกบัผู้ผลติหรือคูค้่ำอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อให้
ทรำบถึงปริมำณควำมต้องกำรลว่งหน้ำของลกูค้ำ และทรำบถึงรำยละเอียดของผลติภณัฑ์ แนวโน้มของปริมำณและรำคำสินค้ำใน
ตลำดของผู้ ผลิต ภำวกำรณ์แข่งขันในตลำด เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรขำยและกำรก ำหนดรำคำสินค้ำได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพ 

สินค้ำที่บริษัทจัดจ ำหน่ำยสว่นใหญ่ได้รับค ำสัง่ซือ้ล่วงหน้ำมำจำกลกูค้ำ โดยมีระยะเวลำเพื่อเตรียมกำรในกำรจัดซือ้และ
จดัสง่ให้แก่ลกูค้ำตำมก ำหนดเวลำที่ได้ตกลงกนั ซึ่งสว่นใหญ่ลกูค้ำจะก ำหนดควำมต้องกำร มำตรฐำนของสินค้ำ แหลง่ที่มำหรือ
ผู้ผลติสนิค้ำให้แก่บริษัททรำบ เพื่อให้บริษัทเสนอสินค้ำได้ตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ รวมทัง้เสนอรำคำ และเง่ือนไขกำรขำย
ตำ่งๆในลกัษณะของกำรประมลู โดยสินค้ำที่จดัจ ำหน่ำยสว่นใหญ่เป็นสินค้ำที่มำจำกผู้ผลิตที่ลกูค้ำให้ควำมไว้วำงใจ และเป็นไป
ตำมมำตรฐำนท่ีใช้ในกระบวนกำรผลติของลกูค้ำ จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีลกูค้ำต้องใช้อยำ่งตอ่เนื่อง 

 
การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

สินค้ำที่บริษัทจ ำหน่ำยส่วนใหญ่สัง่ซือ้จำกผู้ ผลิตหลำยรำยในต่ำงประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ ผลิตสินค้ำเคมีภัณฑ์และ
อปุกรณ์ชัน้น ำที่เก่ียวข้องในอตุสำหกรรมกลัน่น ำ้มนั และปิโตรเคมีระดบัโลก โดยบริษัทมีนโยบำยมุ่งเน้นกำรจดัจ ำหน่ำยและเป็น
ตวัแทนจ ำหนำ่ยสนิค้ำที่มีคณุภำพและมำตรฐำนตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ  และมีขัน้ตอนกำรแสวงหำและคดัเลอืกสินค้ำที่มี
คณุภำพ ได้มำตรฐำน มีใบรับรองผลติภณัฑ์ แหลง่ที่มำและรำยละเอียดของผลติภณัฑ์อยำ่งชดัเจน เช่น ประเภทสำรเคมี สว่นผสม
ของสำรเคมี กำรแก้ไข และป้องกนัอนัตรำยจำกสำรเคมี เป็นต้น โดยบริษัทคูค้่ำที่เป็นผู้จ ำหนำ่ยสนิค้ำให้กบับริษัทจะต้องได้รับกำร
ขึน้ทะเบียนกบับริษัท ซึง่บริษัทมีกำรประเมินผล และทบทวนรำยช่ือคูค้่ำดงักลำ่วเป็นประจ ำอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้กำรด ำเนินกำร
มีประสทิธิภำพและสร้ำงควำมมัน่ใจตอ่ผลติภณัฑ์ที่จดัจ ำหนำ่ย 

ในกำรสัง่ซือ้สินค้ำเพื่อมำจ ำหน่ำยต่อให้แก่ลกูค้ำนัน้ บริษัทมีกำรวำงแผนกำรสัง่ซือ้ล่วงหน้ำในปริมำณที่เหมำะสม โดย
พิจำรณำจำกแนวโน้มของตลำด ควำมต้องกำรของลกูค้ำในแตล่ะช่วงเวลำ รวมทัง้ปริมำณสนิค้ำคงคลงั เพื่อจะได้จดัเตรียมสินค้ำ
ให้เพียงพอตอ่กำรจ ำหนำ่ย ลดควำมสญูเสยีจำกกำรเสยีโอกำสเนื่องจำกขำดแคลนสนิค้ำคงคลงั หรือไมส่ำมำรถจดัหำสนิค้ำได้ทนั
และเพียงพอกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ ในขณะเดียวกนัก็ต้องควบคมุปริมำณสนิค้ำคงคลงัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม และไม่ให้มี
สนิค้ำค้ำงในคลงันำนเกินไปจนเป็นภำระแก่บริษัท 

บริษัทเป็นผู้จ ำหนำ่ยและเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยสินค้ำในแตล่ะกลุม่ผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลติสนิค้ำ ดงันี ้ 
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กลุ่มผลิตภณัฑ์และบริการ ผู้ผลิต/จ าหน่ายสนิค้า 

1. ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 
 ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจส ำรวจและผลติก๊ำซธรรมชำติ 

โรงกลัน่น ำ้มนัและอตุสำหกรรมปิโตรเคมีต้นน ำ้ 
(Offshore Refinery and Upstream 
Petrochemicals) 

 UOP LLC 
PALL Corporation Filtration and Separations INEOS 
Oxide 

 Nikki Universal Co., Ltd.  
 ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจสำรเคมีเหลวและผลติภณัฑ์

ในโรงไฟฟ้ำ 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 

 ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมกำรจดักำรของเสยี
ตำ่งๆ ของโรงงำน (Emission & Waste 
management) 

    Donau Carbon 
    Nikki Universal Co., Ltd 
    Honeywell UOP 

2. ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)  
 ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวท ำ

ละลำย (Chemicals & Solvent Products) 
 

 บริษัท ทีโอซีไกลคอล จ ำกดั 
 INEOS Oxide 
 Clariant Chemicals   

 ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรมน ำ้มนัหลอ่ลืน่และ
สำรเติมแตง่ (Base oil and Additives) 

 Neste Oil (Suisse) S.A. 
 Daelim Corporation 
 Clariant Chemicals 
 Johnson Matthey 

3. ผลิตภณัฑ์อื่นๆ ได้แก่ สนิค้ำประเภท Crude Glycerin 
และกำรขำยสนิค้ำอื่นๆ 

 บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั  

4. การให้บริการ  
a. ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทตำ่งๆ ส ำหรับ

งำนออกแบบกระบวนกำรผลติ 
b. บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ 

 
UOP LLC 
Vogelbusch GmbH 
PALL Corporation Filtration and Separations 
Manoir Industries 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สิง่แวดล้อมเป็นประเด็นหลกั ที่บริษัทให้ควำมสนใจอยำ่งมำก และมีนโยบำยชดัเจนในกำรท ำธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดล้อม ทัง้นีส้ำรเคมีที่บริษัทจ ำหนำ่ยได้มีกำรควบคมุคณุภำพตลอดทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ำรผลติภำชนะในกำรบรรจ ุและกำร
ร่ัวไหลระหว่ำงกำรขนสง่ โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO9001:2015 อย่ำงจริงจงั และมีกำรก ำหนดแผนฉกุเฉิน และ
ผู้ รับผิดชอบแผนฉกุเฉินเพื่อเป็นมำตรกำรรองรับหำกเกิดเหตกุำรณ์สดุวิสยัขึน้  

บริษัทได้มองเห็นโอกำสในกำรท ำธุรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อม ในปี 2554 จึงได้จัดตัง้หน่วยงำนขำยมำดูแลสินค้ำและบริกำรที่
เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมทัง้ทำงอำกำศ และทำงน ำ้ส ำหรับโรงงำนอตุสำหกรรมทกุประเภท  
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การแข่งขนั 

ธุรกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหนำ่ย สำรเคมีและอปุกรณ์ที่ใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ มีผู้ประกอบกำรเป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกสำรเคมทีี่
ใช้อตุสำหกรรมตำ่งๆมีมำกมำยหลำยประเภท โดยผู้ประกอบกำรแตล่ะรำยอำจมีควำมเช่ียวชำญ ช ำนำญในกำรจ ำหน่ำยสำรเคมี 
และอปุกรณ์ในแตล่ะกลุม่อตุสำหกรรมแตกตำ่งกนั ส ำหรับบริษัทมีควำมเช่ียวชำญ ช ำนำญในกำรจ ำหนำ่ยสำรเคมี และอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้องกบักลุม่อตุสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนั โรงแยกก๊ำซ และปิโตรเคมี โดยกำรแข่งขนัในกลุม่ผู้ประกอบกำรที่จ ำหน่ำยสำรเคมี 
และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบักลุม่อตุสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนั โรงแยกก๊ำซ และ ปิโตรเคมีนัน้ ถือวำ่มีกำรแขง่ขนัไมรุ่นแรงมำกนกั เมื่อ
เทียบกับกลุม่อตุสำหกรรมอื่นๆ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรต้องมีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำง รวมทัง้ประสบกำรณ์ของทีมงำน
ขำย ที่ต้องสำมำรถแนะน ำ เสนอแนะ รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำ และกำรบริกำรหลงักำรขำยที่ดีแก่ลกูค้ำได้ ประกอบกบักำรเข้ำสูธุ่รกิจ
ของคู่แข่งรำยใหม่อำจท ำได้ยำก เนื่องจำกผู้ประกอบกำรต้องอำศยัควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้ำมำเป็นระยะเวลำนำน และใช้เงิน
ลงทนุสงูเมื่อเทียบกบักำรจ ำหนำ่ยสำรเคมี และอปุกรณ์ให้แก่อตุสำหกรรมทัว่ไป  

กำรที่จะระบสุ่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทเมื่อเทียบกบักลุ่มอุตสำหกรรมท ำได้ยำก เนื่องจำกมีผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำย
สำรเคมี และอุปกรณ์เพื่อใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ มีจ ำนวนมำก โดยมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ที่
หลำกหลำยกนัไป ท ำให้ไมส่ำมำรถเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบกำรอื่นที่ด ำเนินธุรกิจเหมือนกบับริษัทได้ แตอ่ยำ่งไรก็ดีบริษัทมีควำม
พร้อมในกำรแขง่ขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่น โดยบริษัทมีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ในกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำเคมีภณัฑ์และอุปกรณ์ส ำหรับอุตสำหกรรมพืน้ฐำนขนำดใหญ่ต่ำงๆ บริษัทจัดหน่ำยสินค้ำที่มีคุณภำพ และมีมำตรฐำน
ระดบัชัน้น ำของโลก พร้อมกบัมีบริกำรหลงักำรขำยแก่ลกูค้ำ ประกอบกบับริษัทมีควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้ำเร่ือยมำ ท ำให้บริษัท
ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำตลอดที่ผำ่นมำ 
 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมีประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในกำรจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำเคมีภณัฑ์ และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมต่ำงๆ 
ซึง่สว่นใหญ่เป็นอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนินธุรกิจมำเป็นเวลำกว่ำ 20 ปี บริษัทได้มีกำร
พัฒนำและเพิ่มประเภทของสินค้ำที่จัดจ ำหน่ำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มขึน้และหลำกหลำยของลูกค้ำได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพ และยงัก่อให้เกิดควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้ำมำโดยตลอด ดงันัน้บริษัทจึงได้วำงกลยทุธ์ในกำรแข่งขนัโดยมุ่งเน้นกำร
สร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำในระยะยำว โดยกลยทุธ์กำรแขง่ขนัทำงกำรตลำดของบริษัท เป็นดงันี  ้
1. จ ำหนำ่ยสนิค้ำที่มีคณุภำพ โดยกำรจดัหำสินค้ำให้ตรงตำมที่ลกูค้ำก ำหนดทัง้ด้ำนปริมำณและคณุภำพ โดยเน้นกำรจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภำพและมำตรฐำนจำกผู้ผลิตชัน้น ำที่มีช่ือเสียงของโลก และมีเอกสำรรับรองผลิตภณัฑ์ (COA) จำกแหล่ง
ผู้ผลิตสินค้ำ รวมทัง้มีกำรตรวจสอบและควบคมุคณุภำพสินค้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนดของลกูค้ ำด้วยทีมงำน
ของบริษัทและผู้ตรวจสอบคณุภำพจำกภำยนอก (Surveyor) เพื่อให้ได้สนิค้ำที่ตรงตำมมำตรฐำนท่ีได้ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 
ท ำให้บริษัทสำมำรถรับประกนัในคณุภำพและมำตรฐำนของสนิค้ำที่จดัจ ำหนำ่ยได้ 

2. สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลกูค้ำทัง้ในด้ำนคุณภำพของสินค้ำและกำรให้บ ริกำร โดยบริษัทมีกำรศึกษำแนวโน้มตลำดของ
ผลิตภณัฑ์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อค้นหำและคดัเลือกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆที่ตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำในแต่ละกลุม่อตุสำหกรรม 
อีกทัง้มีกำรติดต่อ สร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดี และดแูลลกูค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสำมำรถเสนอผลิตภณัฑ์ได้ตรงกบัควำมต้องกำร
และก ำหนดเวลำของลกูค้ำ รวมทัง้มีกระบวนกำรดแูลลกูค้ำหลงักำรขำย เพื่อจะได้ทรำบถึงปัญหำและด ำเนินกำรแก้ไขและ
ป้องกนัไมใ่ห้เกิดซ ำ้ อนัจะสร้ำงควำมพงึพอใจอยำ่งยัง่ยืนให้แก่ลกูค้ำในระยะยำวได้ 

3. ให้ควำมส ำคญักบักำรสง่มอบสินค้ำได้ครบถ้วนและทนัตำมก ำหนดเวลำของลกูค้ำ รวมทัง้เน้นในเร่ืองควำมปลอดภยัในกำร
จัดส่งสินค้ำ โดยบริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัทผู้ช ำนำญกำรด้ำนกำรขนส่งที่ได้มำตรฐำนเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดส่งสินค้ำให้แก่ลกูค้ำ 
เพื่อให้เกิดประสทิธิภำพในกำรด ำเนินงำนและยงัเป็นกำรลดควำมเสีย่งจำกปัญหำต่ำงๆที่อำจเกิดขึน้จำกกำรขนสง่สินค้ำ เช่น 
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ควำมเสยีหำยจำกอบุตัิเหต ุรวมทัง้ลดต้นทนุในกำรจดัหำรถบรรทกุให้เพียงพอรองรับกบัปริมำณกำรขนสง่ และลดภำระในกำร
ดแูลและบริหำรบคุลำกรด้ำนกำรขนสง่ 

4. ก ำหนดรำคำขำยให้มีควำมเหมำะสม และยืดหยุน่ตำมภำวะรำคำตลำดของสินค้ำในแต่ละประเภท เนื่องจำกสินค้ำเคมีภณัฑ์
ของบริษัทสว่นใหญ่เป็นผลผลติมำจำกกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัดิบ และกำรผลติ ปิโตรเคมีตำ่งๆ ซึง่กลไกรำคำของผลติภณัฑ์จะ
ถูกก ำหนดและผันแปรไปตำมภำวะรำคำน ำ้มันและปิโตรเคมี ดังนัน้กำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำจะต้องมีควำมยืดหยุ่น 
เหมำะสม และสำมำรถแขง่ขนัในตลำดได้  ขณะเดียวกนัก็ต้องรักษำอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีเพียงพอรองรับต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
บริหำรและกำรด ำเนินงำนตำ่งๆได้  บริษัทได้มีกำรติดตำมรำคำสนิค้ำที่เก่ียวข้องในตลำดโลกอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อที่จะก ำหนด
รำคำขำยได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับภำวะตลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นีก้ำรก ำหนดรำคำขำยหรืออตัรำก ำไร
ขัน้ต้นจะพิจำรณำจำกคณุสมบตัิและควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของสนิค้ำในแตล่ะกลุม่ผลติภณัฑ์ 

5. เน้นกำรขำยตรงไปยงัลกูค้ำในกลุม่อตุสำหกรรมหลกัในปริมำณกำรขำยจ ำนวนมำกและตอ่เนื่อง โดยทีมงำนกำรขำยของบริษัท
ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ซึ่งจะท ำหน้ำที่ติดต่อและให้ข้อมลูรำยละเอียดเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ได้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำและดูแลหลงักำรขำยได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมพึงพอใจ และเพิ่ม
ยอดขำยให้กบับริษัท รวมทัง้สร้ำงภำพลกัษณ์ที่ดีให้กบับริษัทถึงควำมเป็นผู้มีประสบกำรณ์ควำมช ำนำญในธุรกิจเป็นอยำ่งดี 

 
แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

แนวโน้มกำรแข่งขันของธุรกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมี และอุปกรณ์ ในอุตสำหกรรมพืน้ฐำนขนำดใหญ่ อำทิ 
อุตสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มัน อุตสำหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ เป็นต้น ยงัไม่รุนแรงมำกนกั ซึ่งสำรเคมีที่ใช้ เป็น
สว่นประกอบ และอปุกรณ์ตำ่งๆ ต้องเป็นสนิค้ำที่มีมำตรฐำนและคณุภำพดี ผู้ประกอบกำรต้องมีควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะทำง 
ประกอบกับต้องมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ และยังต้องใช้เงินลงทุนสูงมำกกว่ำเมื่อเทียบกับกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีใน
อตุสำหกรรมทัว่ไป โดยผู้ประกอบกำรมีแนวโน้มในกำรแขง่ขนัเพื่อสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้แก่สนิค้ำที่จ ำหนำ่ยเพิ่มขึน้ โดยเพิ่มบริกำรให้
ค ำปรึกษำ และแนะน ำ ประกอบกบัสรรหำผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ที่สำมำรถช่วยเพิ่มมูลค่ำ และลดต้นทนุให้กบัลกูค้ำ เพื่อให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้เพิ่มขึน้ 

อยำ่งไรก็ดี กลุม่ผู้ประกอบกำรจะยงัเผชิญอปุสรรคจำกปัญหำเชิงนโยบำยที่เก่ียวข้องกบักำรขออนญุำตก่อสร้ำงโรงงำนใหม ่
ที่ต้องมีกำรศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมยั ซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำนำน นอกจำกนีค้วำมผนัผวนของ
รำคำน ำ้มนัดิบ และควำมซบเซำของเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ในระยะสัน้อำจสง่ผลให้ผู้ประกอบกำรปรับเลื่อน
ระยะเวลำกำรลงทนุโครงกำรใหมอ่อกไป หรือปรับลดขนำดกำรลงทนุใหมล่ง ซึง่จะเป็นปัจจยัที่สง่ผลกระทบต่อบริษัท และคู่แข่งที่
เป็นผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ จ ำหนำ่ย สำรเคมี และอปุกรณ์ ในกลุม่ธุรกิจโรงกลัน่น ำ้มนั และอตุสำหกรรมพืน้ฐำนตำ่งๆ  
 
2.2  ธุรกิจด้านการผลิตและจ าหน่ายลาเทก็ซ์อิมัลชันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์ 

บริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (UAPC) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 21 มกรำคม 2558 
ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.97 โดยรับโอนกิจกำรทัง้หมดจำกบริษัท แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ำกัด เมื่อวนัที่ 30 
เมษำยน 2558 เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยเคมีภณัฑ์ โดยมีผลติภณัฑ์หลกั คือ ลำเท็กซ์อิมลัชนัและลำเท็กซ์โพลิเมอร์ที่ใช้
ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ เช่น 

 อตุสำหกรรมสแีละกำรเคลอืบ 

 อตุสำหกรรมหมกึพิมพ์และกำรพิมพ์ 

 อตุสำหกรรมกำรผลติวสัดจุำกใยสงัเครำะห์เพื่อน ำมำเป็นวตัถดุิบในกำรผลติสิง่ทอและเคร่ืองนุง่หม่ 

 อตุสำหกรรมกำกำว เทปกำว 
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 อตุสำหกรรมกระดำษและบรรจภุณัฑ์ 

ปัจจบุนัผลติภณัฑ์เกือบทัง้หมดจ ำหนำ่ยให้กบัลกูค้ำในประเทศ โดยมีก ำลงักำรผลิตสงูสดุ 27,750 ตนัต่อปี ขณะที่ก ำลงั
กำรผลติจริงประมำณร้อยละ 40  ซึง่ยงัคงมีศกัยภำพในกำรขยำยฐำนลกูค้ำเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กบับริษัทได้ในอนำคต  ประกอบกบั 
UAPC ได้รับสทิธิประโยชน์ตำมบตัรสง่เสริมกำรลงทนุในกิจกำร ผลติ POLYMER SOLUTION และ POLYMER EMULSION จำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ (BOI) มีสิทธิประโยชน์ที่ส ำคญั ได้แก่ ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลำ 8 ปี 
นับแต่วันเร่ิมมีรำยได้ และกรณีที่ขำดทุนสำมำรถน ำผลขำดทุนประจ ำปีที่เกิดขึน้ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิที่เกิดขึน้ภำยหลัง
ระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลำ 5 ปี  จึงเป็นโอกำสที่ดีที่จะขยำยก ำลงักำรผลิตเพื่อรองรับกำรขยำยฐำน
ลกูค้ำทัง้ในประเทศและนอกประเทศ โดยเฉพำะกลุม่ประเทศ CLMV ซึ่งเป็นกลุม่ประเทศที่มีกำรพฒันำอย่ำงรวดเร็วและมีควำม
ต้องกำรด้ำนสำธำรณปูโภคสงู 
 
ที่ตัง้บริษัทและโรงงาน 
  UAPC มีส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที่ 1 อำคำร ทีพีแอนด์ที ชัน้ 21 ซอยวิภำวดีรังสติ 19  ถนนวิภำวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพฯ  มีโรงงำนผลติ 1 แหง่ และคลงัสนิค้ำ 1 แหง่ ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ UAPC เอง ได้แก่  

 โรงงำนผลิต: ตัง้อยู่ที่เลขที่ 50 หมู่ 3 ถนนสำยสีคิว้-ชัยภูมิ (ทำงหลวงหมำยเลข 201) ต ำบลสีคิว้ อ ำเภอสีคิว้ จังหวัด
นครรำชสมีำ เนือ้ที่รวม 14-3-80 ไร่  

 คลงัสินค้ำ:   ตัง้อยู่เลขที่ 998 หมู่ 2 ภำยในนิคมอตุสำหกรรมบำงปู ติดซอย 1 C แยกจำกซอยเทศบำลบำงปู 77 (นิคม
อุตสำหกรรมบำงปู) ภำยในนิคมอุตสำหกรรมบำงปู ถนนสขุุมวิทสำยเก่ำ (ทำงหลวงหมำยเลข 3) ต ำบล
แพรกษำ อ ำเภอเมืองสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ที่รวม 9-2-0 ไร่ 

  
 
ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 UAPC ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกัประเภทกำวลำเท็กซ์ (อิมลัชั่นและโพลิ
เมอร์) ที่ใช้ในอตุสำหกรรมต่ำงๆ ได้แก่ อตุสำหกรรมสีและกำรเคลือบ (painting and coating) อตุสำหกรรมหมึกพิมพ์และกำร
พิมพ์ อตุสำหกรรมกำรผลติวสัดจุำกใยสงัเครำะห์เพื่อน ำมำเป็นวตัถดุิบในกำรผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม กำว (adhesives) เทป
กำว กระดำษและบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น และโรงงำนยงัได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 อีกด้วย 
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
 ผลิตภณัฑ์ของ UAPC สว่นใหญ่ ประมำณร้อยละ 99 จ ำหน่ำยในประเทศ ให้แก่ผู้ผลิตในอตุสำหกรรมต่ำงๆ ซึ่งสว่นใหญ่
เก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมสแีละกำรเคลอืบ (painting and coating) ลกูค้ำรำยใหญ่ 3 รำยแรก ได้แก่  

 บริษัท มหพนัธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ ำกดั (มหำชน) ผู้ผลติและจ ำหนำ่ยกระเบือ้งมงุหลงัคำไฟเบอร์ซีเมนต์ และผลิตภณัฑ์ไม้ฝำ
สงัเครำะห์เฌอร่ำ 

 บริษัทอัค๊โซ ่โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ผู้ผลติและจ ำหนำ่ยสทีำอำคำร ภำยใต้แบรนด์ดลูกัซ์ (Dulux) และ 

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

อยำ่งไรก็ดี ด้วยควำมเช่ียวชำญและศกัยภำพของ UAPC  จึงได้วำงแผนท่ีจะขยำยธุรกิจและฐำนลกูค้ำไปยงักลุม่ประเทศ 
CLMV ซึง่เป็นกลุม่ประเทศที่มีกำรพฒันำอยำ่งรวดเร็วและมีควำมต้องกำรด้ำนสำธำรณปูโภคสงู โดยจะขยำยก ำลงักำรผลิตจำก
สิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนที่มีอยู่ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจดงักล่ำว ซึ่งคำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปี 
2560 
 
2.3  การลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 2.3.1  โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) 
 บริษัทได้ลงทนุก่อสร้ำงโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Plant : PPP) ที่จงัหวดัสโุขทยั โดย
กระบวนกำรผลติใช้ก๊ำซเหลอืทิง้ ซึง่เป็นผลพลอยได้จำกกำรขดุเจำะน ำ้มนัของฐำนผลติบรูพำ-เอ ของบริษัทสยำม โมเอโกะ จ ำกดั 
(ไม่ได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท) ซึ่งรับสมัปทำนปิโตรเลียมจำกกระทรวงพลงังำน ในแหล่งบูรพำ อ ำเภอกงไกรลำศ 
จงัหวดัสโุขทยั เพื่อมำแปรสภำพให้เป็นผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมตำ่งๆ ท่ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลงิได้ ซึง่ประกอบด้วย  
 1) ก๊ำซธรรมชำติอดั (Compressed Natural Gas : CNG)  
 2) ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวหรือก๊ำซหงุต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG)  
 3) ก๊ำซโซลนีธรรมชำติ (Natural Gasoline : NGL)  
 4) ก๊ำซเชือ้เพลงิ (Fuel Gas) 
โดยมีกำรออกแบบก ำลงัผลติรวมประมำณ 19,681 ตนัต่อปี ประกอบด้วย CNG 12,036 ตนัต่อปี LPG 6,300 ตนัต่อปี และ NGL 
1,345 ตันต่อปี ใช้เงินลงทุนประมำณ 620 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้ทดสอบเดินเคร่ืองผลิตตัง้แต่เดือนมกรำคม 2557 และเร่ิม
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ LPG และ NGL ตัง้แต่เดือนพฤษภำคม 2557 และจ ำหน่ำย ผลิตภณัฑ์ CNG ตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2557 
เป็นต้นมำ  
 ในปี 2559 บริษัทลงทนุก่อสร้ำงโครงกำรทอ่สง่ก๊ำซธรรมชำติระหว่ำงโรงงำนผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมกบัโรงไฟฟ้ำเสำเถียร 
เอ ระยะควำมยำวท่อประมำณ 7 กิโลเมตรมลูค่ำเงินลงทุน 110 ล้ำนบำท เพื่อเพิ่มก ำลงักำรผลิตโดยรับก๊ำซเหลือทิง้ที่เป็นผล
พลอยได้จำกกำรผลติปิโตรเลยีม จำกฐำนผลติเสำเถียร-เอ  ของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) (ไมไ่ด้เป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท) อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวดัสโุขทยั เร่ิมก่อสร้ำงโครงกำรฯในวนัที่ 2 กุมภำพนัธ์ 2559 ก่อสร้ำง
โครงกำรฯเสร็จสิน้ในวนัที่ 30 มิถนุำยน 2559 โดยสำมำรถทดสอบระบบและเดินเคร่ืองผลิตตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 2559 และเร่ิม
ด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ตัง้แตเ่ดือนสงิหำคม 2559 เป็นต้นมำ 
 
ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ใช้กระบวนกำรผลติโดยใช้ก๊ำซเหลอืทิง้ซึง่เป็นผลพลอยได้จำกกำรขดุเจำะน ำ้มนัของฐำนผลติบรูพำ-เอ ของบริษัท สยำม
โมเอโกะ จ ำกัด และฐำนผลิตเสำเถียร-เอ ของบริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งได้รับสัมปทำน
ปิโตรเลยีมจำกกระทรวงพลงังำน ในแหลง่บรูพำ อ ำเภอกงไกรลำศ จ.สโุขทยั เพื่อมำแปรสภำพให้เป็นผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมตำ่งๆ ท่ี
สำมำรถน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลงิได้ ประกอบด้วย 1) ก๊ำซธรรมชำติอดั (Compressed Natural Gas : CNG) 2) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
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หรือก๊ำซหงุต้ม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) และ 3)ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline : NGL) และ 4) ก๊ำซเชือ้เพลิง 
(Fuel Gas) ใช้เป็นเชือ้เพลิงให้กบัโรงไฟฟ้ำเสำเถียร เอ ของบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั สำมำรถรับรู้รำยได้ต่อเนื่องตัง้แต่ไตร
มำสแรก ปี 2559 ในสว่นเดิมและรับรู้รำยได้จำกสว่นขยำยที่รับก๊ำซจำกฐำนผลิตเสำเถียร-เอ ตัง้แต่ไตรมำส 3 ปี 2559  กำรผลิต
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมจำกโรงงำนท่ีอ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั เป็นกำรผลติโดยใช้ก๊ำซเหลอืทิง้ที่ได้จำกกำรขดุเจำะน ำ้มนัของ
ฐำนผลติบรูพำ-เอ ของบริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกดั และฐำนผลิตเสำเถียร-เอ  ของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั 
(มหำชน) กลบัมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นกำรช่วยลดมลภำวะและลดกำรท ำลำยสภำพแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
สิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีใกล้เคียง 
 
ที่ตัง้โครงการ   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สถานที่ตัง้โครงการ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
 
นโยบายก าหนดราคา 

 กำรก ำหนดรำคำขำยก๊ำซธรรมชำติอดั(CNG)เป็นไปตำมสตูรรำคำที่ก ำหนดร่วมกนัในสญัญำซือ้ขำย ระหว่ำงบริษัทและผู้ซือ้ 
ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 แห่ง พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 เป็นต้น 
โดยอ้ำงอิงจำกปัจจยัหลกั ได้แก่ รำคำน ำ้มนัประเภทต่ำงๆ อตัรำเงินเฟ้อ และค่ำไฟฟ้ำ เป็นต้น เป็นรำคำขำยหน้ำโรงงำนผลิต
ผลติปิโตรเลยีม 

 กำรก ำหนดรำคำขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหงุต้ม (LPG) เป็นไปตำมสตูรรำคำประกำศคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำย
พลงังำน(กบง.) รวมภำษีมหำดไทย + ภำษีสรรพสำมิต + สง่เข้ำหรือได้รับชดเชยกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลิง ผู้ซือ้ต้องขึน้ทะเบียน
ผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 แหง่ พระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 โดยอ้ำงอิงจำกปัจจยัหลกั ได้แก่ รำคำน ำ้มนั
ประเภทตำ่งๆ อตัรำเงินเฟ้อ และคำ่ไฟฟ้ำ เป็นต้น เป็นรำคำขำยหน้ำโรงงำนผลติผลติปิโตรเลยีม 

 กำรก ำหนดรำคำขำยก๊ำซโซลนีธรรมชำติ (NGL)เป็นไปตำมสตูรรำคำตกลง ระหวำ่งบริษัท ยเูอซี  โกลบอล จ ำกดั(มหำชน) และ
ผู้ซือ้ ผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 แหง่ พระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 เป็นต้น โดยอ้ำงอิงจำกปัจจยัหลกั รำคำ
น ำ้มนัดิบตลำดโลก  
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทจ ำหน่ำยก๊ำซ CNG ทัง้หมดที่ผลิตได้จำกโรงงำน PPP ที่อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั ให้แก่บริษัท ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน) เพียงรำยเดียว โดยบริษัทมีสญัญำในกำรผลติก๊ำซ CNG เพื่อสง่มอบและจ ำหนำ่ยให้กบั ปตท. ในรำคำตำมที่ก ำหนดใน
สญัญำ   ส ำหรับ LPG ที่ผลิตได้นัน้ จ ำหน่ำยให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7  ขณะที่ NGL จะจ ำหน่ำยให้กบัผู้ประกอบกำรธุรกิจ
สำรท ำละลำยภำยในประเทศ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

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

หน่วยควบคมุจุดกลัน่ตวัเพื่อควบคมุคุณภำพของก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติใช้กันโดยทัว่ไป และมี
ควำมเหมำะสมกบัขนำดของแหลง่ก๊ำซที่มีขนำดเลก็ โดยมีหลกักำรส ำคญัของกระบวนกำรผลติก๊ำซ คือ กำรเพิ่มควำมดนัผ่ำนกำร
ก ำจดัควำมชืน้และลดอณุหภมูิของก๊ำซธรรมชำติให้ต ่ำลง เพื่อให้ก๊ำซบำงสว่นกลัน่ตวัเป็นของเหลว จำกนัน้ก๊ำซที่มีคณุสมบตัิเป็น
ของเหลวจะถกูน ำไปแยกล ำดบัสว่นท่ีหอกลัน่เพื่อให้ได้เป็นผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม คือ CNG, LPG, NGL และ Fuel Gas  

  

หอกลัน่แยก LPG ถงัเก็บ LPG 

ถงัเก็บ NGL 

ระบบเพิ่มควำมดนัก๊ำซ CNG 

คำร์บอนไดออกไซด์ 

สถำนีจำ่ย CNG 

สถำนีจำ่ย LPG 

สถำนีจำ่ย NGL 

หอกลัน่แยก CNG 

หนว่ยลดอณุหภมูิ หอดดูซบัควำมชืน้ ระบบเพิ่มควำมดนั 
ก๊าซธรรมชาตจิาก
แหล่งบูรพา-เอ 

ก๊าซธรรมชาตจิาก
แหล่งเสาเถียร-เอ 

สถำนีเพิ่มควำมดนั 

Fuel Gas สง่โรงไฟฟ้ำเสำเถียร เอ 
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วัตถุดิบ 
บริษัทด ำเนินกำรจดัซือ้วตัถดุิบเพื่อใช้ในโครงกำร PPP ดงันี ้
1. ก๊ำซจำกกำรผลิตปิโตรเลียม (Associated Gas) เป็นวตัถดุิบหลกัในกระบวนกำรผลิตของโครงกำร ซึ่งเป็นผลพลอยได้

จำกกระบวนกำรผลติน ำ้มนัดิบของฐำนผลติบรูพำ-เอ โดยบริษัทท ำสญัญำซือ้ Associated Gas จำกบริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกดั 
(SML), GS Caltex Corporation และบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน)  
สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขาย Associated Gas กับบริษัท สยามโมเอโกะ จ ากดั 
วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 25 เมษำยน 2555 
คูส่ญัญำ 1. บริษัท ยนูิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ  

    “ผู้ซือ้” 
2. บริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกดั (SML) และ GS Caltex Corporation (GS Caltex):ซึง่มี

สดัสว่นในกำรลงทนุในสมัปทำนร้อยละ 70 และ 30 ตำมล ำดบั หรือ “ผู้ขาย” 
ระยะเวลำมีผลใช้บงัคบัของ
ข้อตกลง 

36 เดอืน นบัจำกวนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้ของสญัญำ สญัญำจะถกูตอ่โดยอตัโนมตัิเป็นระยะเวลำ
ตอ่เนื่อง 12 เดือนในแตล่ะครัง้ เว้นแตคู่ส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ได้มีกำรแจ้งเจตจ ำนงในกำร
ไมต่อ่สญัญำลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 3 เดือน 

สนิค้ำที่จะซือ้ขำย ก๊ำซที่ได้จำกกระบวรกำรผลติน ำ้มนัดิบจำกพืน้ท่ีฐำนผลติบรูพำ-เอ ที่ตัง้อยูใ่นสมัปทำน
ปิโตรเลยีม Block L10/43, L11/43 

รำคำซือ้ขำย เป็นไปตำมที่ตกลงร่วมกนัระหวำ่งผู้ซือ้และผู้ขำย 
 
สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขาย Associated Gas กับบริษัท ปตท.สผ. จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 1 เมษำยน 2559 
คูส่ญัญำ 1. บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) หรือ “ผู้ซือ้” 

2. บริษัท ปตท.สผ. สยำม จ ำกดั(PTTEPS) และ บริษัท ปตท.สผ.จ ำกดั(มหำชน) : ซึง่มี
สดัสว่นในกำรลงทนุในสมัปทำนร้อยละ 75 และ 25 ตำมล ำดบั หรือ “ผู้ขาย” 

ระยะเวลำมีผลใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน 2559 ถึงวนัท่ี 14 มีนำคม 2564  
สนิค้ำที่จะซือ้ขำย ก๊ำซที่ได้จำกกระบวรกำรผลติน ำ้มนัดิบจำกพืน้ท่ีฐำนผลติเสำเถียร-เอ ที่ตัง้อยูใ่นสมัปทำน

ปิโตรเลยีม Block S1 
รำคำซือ้ขำย เป็นไปตำมที่ตกลงร่วมกนัระหวำ่งผู้ซือ้และผู้ขำย 

 
วัสดุสนับสนุนกระบวนการผลิต 
1. ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ใช้เป็นสว่นผสมใน Associated Gas ก่อนที่จะเข้ำสูห่น่วยเพิ่มควำมดนัก๊ำซธรรมชำติอดั 

เพื่อควบคมุคณุภำพก๊ำซธรรมชำติอดั(CNG) ให้เป็นไปตำมประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เร่ือง ก ำหนดลกัษณะและคณุภำพของก๊ำซ
ธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจะเก็บก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในถงัเก็บส ำรองภำยในพืน้ท่ีโรงงำน ซึง่บริษัทท ำกำรซือ้
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกผู้จ ำหนำ่ยในประเทศ 

2. โพรเพน (Propane 99.9%) เป็นสำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำรผลติ ใช้เป็นสำรท ำควำมเย็นในระบบท ำควำมเย็นส ำหรับลด
อณุหภมูิในหนว่ยผลติ ซึง่บริษัทท ำกำรซือ้โพรเพนจำกผู้จ ำหนำ่ยในประเทศ 

3. น ำ้มนั Hot oil (Hi temp oil 500) เป็นสำรตวักลำงน ำควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้ก๊ำซ และน ำควำมร้อนที่ได้ไปใช้ต้มเพื่อ
แยกก๊ำซในหนว่ยหอกลัน่แยก ซึง่บริษัทท ำกำรซือ้น ำ้มนั Hot oil (Hi temp oil 500) จำกผู้จ ำหนำ่ยในประเทศ 
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4. สำรดดูควำมชืน้ (Molecular Sieve) เป็นสำรเคมีที่ใช้หนว่ยก ำจดัควำมชืน้ส ำหรับดกัจบัควำมชืน้ในก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งเป็น

สำรท่ีบริษัทมีจ ำหนำ่ยในธุรกิจอยูแ่ล้ว  
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจำกโรงงำนที่อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั เป็นกำรผลิตโดยใช้ก๊ำซเหลือทิง้ที่ได้จำกกำร
ผลติปิโตรเลยีมของฐำนผลติบรูพำ-เอ ของบริษัท สยำมโมเกโกะ จ ำกดั และฐำนผลติเสำเถียร-เอ ของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) น ำกลบัมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นกำรช่วยลดมลภำวะ และของเสีย อีกทัง้ยงัเป็นกำรป้องกนักำรเผำ
ท ำลำย Associated Gas ทิง้ไป และกำรปลอ่ยสว่นที่เหลือออกสูบ่รรยำกำศท ำให้เกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียง
จำกเปลวไฟ และสำรประกอบโลหะหนกัของผู้ผลติน ำ้มนัดิบ 

นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรจดัประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีสว่นได้สว่นเสียของโครงกำร เพื่อประเมินผล
กระทบด้ำนสิง่แวดล้อมทำงสงัคม และจดัท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอตอ่ส ำนกังำนนโยบำย
และแผนสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบเมื่อวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2556 และจัดท ำรำยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม (ER) เสนอต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำรำยงำนด้ำนสิง่แวดล้อม กรมธุรกิจพลงังำน ซึง่ได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิบดีกรมธุรกิจพลงังำน เมื่อวนัที่ 
18 มกรำคม 2559 
 
แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
 แนวโน้มอุตสำหกรรมของโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม อ.กงไกรลำศ จ.สโุขทยั ในปี 2559 มีแนวโน้มกำรเติบโต
คอ่นข้ำงชะลอตวั เนื่องจำกสถำนกำรณ์รำคำน ำ้มนัดิบในปี 2559 ลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้ผู้ผลิตน ำ้มนั บริษัท สยำมโมเอโกะ 
จ ำกดั และบริษัท ปตท.สผ. จ ำกดั (มหำชน) ชะลอกำรผลติน ำ้มนัดิบ ท ำให้ผู้บริโภคหนัมำใช้น ำ้มนัซึ่งมีรำคำถกูเพิ่มขึน้ และสง่ผล
กระทบตอ่กำรผลติ LPG, NGV, NGL ของโรงงำนทรงตวั เพรำะ ปริมำณวตัถดุิบไมเ่พิ่มขึน้ 
 สภำพกำรแขง่ขนัของโรงงำนฯในอตุสำหกรรมประเภทเดยีวกนัคอ่นข้ำงต ำ่ เนื่องจำกโรงงำนเป็นโรงงำนขนำดเลก็ มีก ำลงั
กำรผลติรวมน้อยกวำ่มำก ซึง่เป็นกำรเสริมด้ำนกำรผลติ จำกปริมำณควำมต้องกำรพลงังำนในพืน้ท่ีภำคเหนือตอนลำ่งยงัคงสงู  

แต่กำรแข่งขนัที่มีนยัส ำคญั คือ กลุม่อตุสำหกรรมพลงังำนทดแทน เช่น พลงังำนลม พลงังำนน ำ้ พลงังำนแสงอำทิตย์ 
เชือ้เพลงิชีวภำพ เป็นต้น ซึง่ถือเป็นพลงังำนทำงเลอืกที่ภำครัฐให้กำรสนบัสนนุ เนื่องจำกสำมำรถใช้ทดแทนพลงังำนจำกฟอสซิลที่
ใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่ำนหิน น ำ้มนัดิบ ก๊ำซธรรมชำติ เป็นต้น รวมถึงเป็นพลงังำนสะอำด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทัง้นีต้ำมแผนพฒันำและสง่เสริมกำรใช้พลงังำนทดแทน 15 ปี ระหว่ำง 2555-2564 มีแผนที่จะให้มีกำรใช้พลงังำน
ทดแทนเป็นสดัสว่น 20% ของพลงังำนทัง้หมด สง่ผลให้ในอนำคตสภำพกำรแข่งขนัจำกกลุม่อตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนมีแนม
โน้มสงูขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 
 

2.3.2  การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
UAC Energy และ SERP ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ได้มีกำรลงทนุในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บน

หลงัคำ (Solar PV Rooftop) ของกำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค จ ำนวน 4 โครงกำร ซึ่งเร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์
แล้ว มีก ำลงักำรผลติรวม 2 MW  โดยเร่ิมรับรู้รำยได้ตัง้แตไ่ตรมำสที่ 3 ของปี 2557 เป็นต้นมำ  

อนึง่ เมื่อวนัที่ 16 ธนัวำคม 2559  UAC Energy ได้ขำยโรงไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV Rooftop) 
ของบริษัท บำงกอก เดคคอน จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 2 แห่ง ให้กบับริษัท บำงกอก เดคคอน จ ำกดั (มหำชน) ก ำลงักำรผลิตรวม 300 
kW   
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ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนในรูปแบบของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV 
Rooftop) 

 
ที่ตัง้โครงการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ตัง้โครงการ: บมจ. บางกอก เดคคอน (BKD1 & 2) จังหวดันนทบุรี จ านวน 2 โรง โดย UAC Energy 
(โอนขำยโรงงำนให้กบั บมจ. บำงกอก เดคคอน เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2559) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ตัง้โครงการ: บจ. วงศ์บัณฑิต (VBD) จังหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 โรง โดย SERP 
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ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 ลกูค้ำโดยตรงของบริษัทในกำรจ ำหนำ่ยพลงังำนไฟฟ้ำ คือ กำรไฟฟ้ำนครหลวง และ กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค  
 
สัญญาเช่าหลังคาอาคาร 

สัญญา คู่สญัญา ระยะเวลา รายละเอียด 
1.  บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC Energy) 
1.1 สญัญำเช่ำพืน้ท่ี

หลงัคำอำคำรเพื่อ
กำรผลติไฟฟ้ำ
พลงังำน
แสงอำทิตย์ 
(Solar PV 
Rooftop) 186.15 
KWp 

บมจ.บำงกอก-
เดคคอน  

6 เดือน 
(1 กรกฎำคม 2558 
ถึง 31 ธนัวำคม 

2558) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
พืน้ท่ีหลงัคำอำคำรเก็บสินค้ำ (โรงงำน 1 และ 2) พืน้ที่โดยรวม
ทัง้สิน้ 1,303 ตำรำงเมตร 
อตัรำคำ่เช่ำ 
อตัรำคำ่เช่ำ 20,573.00 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
หำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ได้บอกเลิกสญัญำภำยใน 30 วนั นับ
จำกวนัครบก ำหนดสญัญำ ให้ถือวำ่สญัญำนีม้ีผลตอ่ไปอีก 1 ปี 
กำรเลกิสญัญำ 
กำรเช่ำพืน้ที่หลงัคำจะมีผลสิน้สดุลง เมื่อผู้ เช่ำได้ด ำเนินกำร
โอนสิทธิในกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกกำรผลิตไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำให้แก่ผู้ให้เช่ำทกุประกำร 
และผู้ให้เช่ำตกลงรับโอนสทิธิและหน้ำที่นัน้ 

1.2  สญัญำเชำ่พืน้ท่ี
หลงัคำอำคำรเพื่อ
กำรผลติไฟฟ้ำ
พลงังำน
แสงอำทิตย์ 
(Solar PV 
Rooftop) 106.06 
KWp 

บมจ.บำงกอก-
เดคคอน 

6 เดือน 
(1 กรกฎำคม 2558 
ถึง 31 ธนัวำคม 

2558) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
พืน้ที่หลงัคำอำคำรเก็บสินค้ำ (โรงงำน 3) พืน้ที่โดยรวมทัง้สิน้ 
743 ตำรำงเมตร 
อตัรำคำ่เช่ำ 
อตัรำคำ่เช่ำ 11,731.00 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
เหมือนข้อ 1.1 
กำรเลกิสญัญำ 
เหมือนข้อ 1.1 

1.3  สญัญำเชำ่พืน้ท่ี
หลงัคำอำคำรเพื่อ
กำรผลติไฟฟ้ำ
พลงังำน
แสงอำทิตย์ 
(Solar PV 
Rooftop) 

บมจ.สหไทย 
สตีลไพพ์  

25 ปี 
(20 มิถนุำยน 2558 
ถึง 20 มิถนุำยน 

2583) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
พืน้ที่หลงัคำอำคำรเก็บสินค้ำ ของ บ.สหไทย สตีลไพพ์ จ ำกัด 
(มหำชน) พืน้ท่ีโดยรวมทัง้สิน้ 8,000 ตำรำงเมตร 
อตัรำคำ่เช่ำ 
อตัรำคำ่เช่ำ 1,052,631.58 บำทตอ่ปี 
กำรตอ่สญัญำ 
ไมม่ี 
กำรเลกิสญัญำ 
ผู้ ให้เช่ำตกลงที่จะไม่เลิกสญัญำนี ้เว้นแต่กรณัผู้้ เช่ำค้ำงช ำระ
ค่ำเช่ำโดยผิดนดัเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน โดยผู้ ให้
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เช่ำได้แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ เช่ำปฏิบตัิให้ถกูต้องแล้ว 

2. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์จ ากัด (SERP) 
2.1 สญัญำเช่ำพืน้ท่ี

หลงัคำอำคำรเพื่อ
กำรผลติไฟฟ้ำ
พลงังำน
แสงอำทิตย์ 
(Solar PV 
Rooftop) 

บจ.วงศ์
บณัฑิต 

25 ปี 
(25 พฤศจิกำยน 
2557 ถึง 29 

กรกฎำคม 2583) 
 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
พืน้ท่ีหลงัคำ พืน้ท่ีโดยรวมทัง้สิน้ 10,368 ตำรำงเมตร 
อตัรำคำ่เช่ำ 
อตัรำคำ่เช่ำ 45,000.00 บำทตอ่เดือน ก ำหนดช ำระทกุ 3 เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
ไมม่ี 
กำรเลกิสญัญำ 
แจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 60 วนั 

 
สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 
1. สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (ส ำหรับกำรไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียน) ของ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำกดั 
คูส่ญัญำ  : กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
จ ำนวนสญัญำ : 3 ฉบบั 
รำยละเอียดสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
โครงกำร ขนำดจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ ที่ตัง้โครงกำร ก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ 

1. 186.44 kWp อ.บำงบวัทอง จ.นนทบรีุ 8 สงิหำคม 2557 
2. 106.20 kWp อ.บำงบวัทอง จ.นนทบรีุ 18 ธนัวำคม 2557 
3. 998.28 kWp อ.พระประแดง จงสมทุรปรำกำร 20 มิถนุำยน 2558 

รำยละเอียดสญัญำ : กำรไฟฟ้ำนครหลวงและบริษัทตกลงซือ้ขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 3 สญัญำ ท่ีระดบั แรงดัน 24 
กิโลโวลต์ ตำมเง่ือนไขของระเบียบกำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก  ส ำหรับกำร
ผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียน โดยมีจดุรับซือ้ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น  

เง่ือนไขในกำรซือ้ขำย  :      ผู้ผลติไฟฟ้ำจะต้องขำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำ ภำยในวนัที่ได้ระบไุว้ในสญัญำ (วนัท่ีก ำหนดจะขำย    
       ไฟฟ้ำให้กบักำรไฟฟ้ำนครหลวง)  

ระยะเวลำของสญัญำ  :      ระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีลงนำมสญัญำ และตอ่เนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิ และให้มีผล
บงัคบัใช้จนกวำ่จะมกีำรยตุิสญัญำ ถือวำ่สิน้สดุสญัญำ  

กำรสิน้สดุของสญัญำ  :      1. ผู้ผลติไฟฟ้ำยื่นหนงัสอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถงึกำรไฟฟ้ำแสดงควำมประสงค์ทีจ่ะยตุิกำรซือ้
ขำยไฟฟ้ำโดยกำรยกเลกิสญัญำ  

2. หำกคูส่ญัญำไมป่ฏิบตัิตำมสญัญำข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ำยหนึง่ท ำหนงัสอืแจ้งให้ฝ่ำยนัน้
ด ำเนินกำรแก้ไข หำยไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ำยหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญำได้  

 
2. สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค 

สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (ส ำหรับกำรไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียน) ของ บริษัท โซลำ่ เอ็นเนอร์จี 
รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั 
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คูส่ญัญำ  : กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค 
จ ำนวนสญัญำ : 1 ฉบบั 
รำยละเอียดสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
โครงกำร ขนำดจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ ที่ตัง้โครงกำร ก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ 

1. 752.4 kWp อ.เมือง จ.สรุำษฎร์ธำน ี 28 กรกฎำคม 2558 
 
รำยละเอียดสญัญำ : กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคและบริษัทตกลงซือ้ขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำ ที่ระดบัแรงดนั 33,000 

โวลต์ ตำมเง่ือนไขของระเบียบกำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำ-นำดเล็กมำก ส ำหรับกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียน โดยมีจดุรับซือ้ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น  

เง่ือนไขในกำรซือ้ขำย  :  ผู้ผลติไฟฟ้ำจะต้องขำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำ ภำยในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญำ (วนัท่ี ก ำ ห น ด จ ะ
ขำยไฟฟ้ำให้กบักำรไฟฟ้ำนครหลวง)  

ระยะเวลำของสญัญำ  :  ระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีลงนำมสญัญำ และตอ่เนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและให้มีผล
บงัคบัใช้จนกวำ่จะมกีำรยตุิสญัญำ ถือวำ่สิน้สดุสญัญำ  

กำรสิน้สดุของสญัญำ  :      1. ผู้ผลติไฟฟ้ำยื่นหนงัสอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถงึกำรไฟฟ้ำแสดงควำมประสงค์ทีจ่ะยตุิกำรซือ้
ขำยไฟฟ้ำโดยกำรยกเลกิสญัญำ  

2. หำกคูส่ญัญำไมป่ฏิบตัิตำมสญัญำข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ำยหนึง่ท ำหนงัสอืแจ้งให้ฝ่ำยนัน้
ด ำเนินกำรแก้ไข หำยไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ำยหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญำได้  

 
นโยบายก าหนดราคา 

กำรก ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมที่กำรไฟฟ้ำนครหลวงหรือกำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคเป็นผู้ก ำหนด โดยจะเป็นอตัรำคงที่ 
(Feed in Tariff: FIT) ตลอดระยะเวลำของสญัญำ 25 ปี  
 
เงนิลงทุนแต่ละโครงการ 

 BKD1   11,000,000 บำท 

 BKD2       6,300,000 บำท 

 SHT   52,000,000 บำท 

 VBD  35,500,000 บำท 
 
เทคโนโลยทีี่ใช้ 

แผงเซลล์แสงอำทิตย์ ท ำหน้ำที่รับแสง และแปลงพลงังำนแสงอำทิตย์เป็นไฟฟ้ำกระแสตรง สง่ต่อไปยงัตู้ รวมกระแสย่อย 
เพื่อรวบรวมไฟฟ้ำในแตล่ะชดุเข้ำด้วยกนั จำกนัน้สง่ตอ่ไปยงัเคร่ืองแปลงไฟฟ้ำจำกกระแสตรงเป็นกระแสสลบั และแปลงแรงดนัให้
สงูขึน้โดยหม้อแปลงแรงดนั และท ำกำรจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำให้แก่หนว่ยงำนกำรไฟฟ้ำของภำครัฐ 

 
ค่าความเข้มแสงของแต่ละพืน้ที่  

 กรำฟแสดงคำ่ควำมเข้มแสงจำก Solargis เทียบกบัคำ่ควำมเข้มแสงจริง 
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 จ ำนวนชัว่โมงที่รับแสง : เฉลีย่นวนัละ 10 ชัว่โมง (07.00 - 18.00 น.) 

 อตัรำกำรเสือ่มของแผง : Astronergy 

 
 Efficiency Loss ของระบบ 23 - 24% 

 ก ำลงักำรผลติตอ่ปี (ปี 2559) 
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การประกันภยัแผงโซล่าร์ 

บริษัทมีกำรบริหำรจดักำรเพื่อลดควำมเสี่ยงภยัทำงธุรกิจ นอกเหนือจำกกำรท ำ Operation & Maintenance ตำมรอบใน
แตล่ะปี โดยกำรท ำประกนัแผง Solar จะคุ้มครองควำมเสยีหำยจำกภยัธรรมชำติ กำรโจรกรรม อบุตัิเหตทุี่ท ำให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อเคร่ืองจักร กำรสูญเสียก ำไรในกำรด ำเนินธุรกิจ และคุ้มครองกำรด ำเนินธุรกิจที่อำจส่งผลกระทบต่อบุคคลภำยนอก อัน
ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่บริษัท 
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ ไมก่่อเกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
 
แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 กำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตให้ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน
ประเภทตำ่งๆ  จะต้องจ ำหน่ำยให้แก่หน่วยงำนไฟฟ้ำของภำครัฐตำมรำคำและเง่ือนไขที่ได้รับกำรยื่นขออนญุำต ดงันัน้จึงถือเป็น
ธุรกิจที่ไมม่ีกำรแขง่ขนัทำงตรงกบัผู้ประกอบกำรรำยใด 

 
2.3.3 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเชือ้เพลิง (Fuel Gas) และก๊าซธรรมชาติที่เหลือทิง้ (Associated Gas) 

 คณะกรรมกำรบริษัทยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ได้มีมติอนมุตัิเมื่อวนัท่ี 1 มิถนุำยน 2558 ให้บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) เข้ำซือ้กิจกำรโรงไฟฟ้ำ 2 แหง่ จำกบริษัท รำชบรีุพลงังำน จ ำกดั ได้แก่ โรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ และโรงไฟฟ้ำประดู่
เฒ่ำ-เอ มลูค่ำรวม 205 ล้ำนบำท โดยโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ ตัง้อยู่ที่หมู่ 11 บ้ำนหนองเสำเถียรใต้ ต ำบลไกรใน อ ำเภอกงไกรลำศ 
จงัหวดัสโุขทยั และโรงไฟฟ้ำประดูเ่ฒำ่ ตัง้อยู่ที่หมู่ 11 บ้ำนถ ำ้ไม้ไกล ต ำบลกง อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั ทัง้นีบ้ริษัท ยเูอซี 
เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั ได้รับโอนกิจกำรโรงไฟฟ้ำทัง้ 2 แหง่ จำกบริษัท รำชบรีุพลงังำน จ ำกดั ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2559 และสำมำรถ
รับรู้รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำได้ทนัที นบัแตว่นัท่ีรับโอนกิจกำรเป็นต้นมำ ซึง่เป็นกำรสร้ำงรำยให้บริษัทได้ตอ่เนื่องในระยะยำว 
 โรงไฟฟ้ำสถำนีเสำเถียร-เอ มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ 3.9 เมกกะวตัต์  ซึ่งกระบวนกำรผลิตใช้ก๊ำซเชือ้เพลิง(Fuel Gas) ซึ่งเป็น
ผลติภณัฑ์ที่ได้จำกกระบวนกำรแยกก๊ำซของโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม(PPP) และก๊ำซเหลือทิง้ที่เป็นผลพลอยได้จำกกำร
ผลติปิโตรเลียม (Associated Gas) ของฐำนผลิตเสำเถียร-เอ ของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งรับ
สมัปทำนปิโตรเลยีมจำกกระทรวงพลงังำน ในแหลง่เสำเถียร-เอ อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั เพื่อน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงในกำร
ผลิตไฟฟ้ำ สง่เข้ำระบบสำยสง่และจ ำหน่ำยให้กบักำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค  (PEA) โดยมีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำประมำณ 3,650 เมกะ
วตัต์ตอ่ปี  
 โรงไฟฟ้ำสถำนีประดูเ่ฒำ่-เอ มีก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ 3 เมกกะวตัต์ ซึ่งกระบวนกำรผลิตใช้ก๊ำซเหลือทิง้ที่เป็นผลพลอยได้จำก
กำรผลติปิโตรเลยีม (Associated Gas) ของฐำนผลติประดูเ่ฒำ่-เอ ของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) ซึง่
รับสมัปทำนปิโตรเลยีมจำกกระทรวงพลงังำน ในแหลง่ประดูเ่ฒำ่-เอ อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั เพื่อน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงใน
กำรผลิตไฟฟ้ำ ส่งเข้ำระบบสำยส่งและจ ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(PEA) โดยมีก ำลงัผลติไฟฟ้ำประมำณ 7,200 เมกะวตัต์ตอ่ปี  
 
ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 ผลติภณัฑ์ของโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ และ ประดู่เฒ่ำ-เอคือ กระแสไฟฟ้ำ โดยสง่เข้ำระบบสำยสง่และจ ำหน่ำยให้กบักำร
ไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค (PEA) ส ำหรับโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ และจ ำหน่ำยให้กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และกำร
ไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค (PEA) ส ำหรับโรงไฟฟ้ำประดูเ่ฒำ่-เอ  
 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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ที่ตัง้โรงไฟฟ้า   

สถานที่ตัง้โรงไฟฟ้า สถานีเสาเถยีร-เอ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

 

 

 

 

 
 

สถานที่ตัง้โรงไฟฟ้า สถานีประดู่เฒ่า-เอ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

นโยบายก าหนดราคา 

 กำรก ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำ เป็นไปตำมระเบียบกำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก ที่ก ำหนดร่วมกนัในสญัญำซือ้
ขำยประเภท Non-Firm ระหว่ำงบริษัทและผู้ ซือ้ ได้แก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(PEA)  

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บริษัทฯ จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำทัง้หมด ผ่ำนหม้อแปลงและเข้ำระบบสำยส่ง ให้แก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
(EGAT) และกำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค (PEA) โดยกำรก ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำ เป็นไปตำมระเบียบกำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกผู้ผลติไฟฟ้ำรำย
เลก็  
 
การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

การผลิต 
โรงไฟฟ้ำ สถำนีเสำเถียร-เอ ของบริษัทใช้เคร่ืองยนต์ก๊ำซผลติไฟฟ้ำ (Gas Engine Generator) เป็นเคร่ืองยนต์เทอร์โบชำร์จ 4 

จงัหวะ จ ำนวน 4 เคร่ือง มีระบบกำรเผำไหม้ภำยในแบบสมบรูณ์ โดยใช้พลงังำนควำมร้อนที่ได้จำกกำรเผำไหม้ของเชือ้เพลิง
เปลี่ยนเป็นพลงังำนกล ไปขบัเคลื่อนเพลำของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท ำให้พลงังำนกลถกูเปลี่ยนเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ  จำกนัน้ไฟฟ้ำที่



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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ผลิตได้จะถกูยกระดบัแรงดนัผ่ำนหม้อแปลงจำก 400 โวลต์ เป็น 22 กิโลโวลต์ เข้ำสู่ระบบสำยส่งของกำรไฟฟ้ำต่อไป ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่โรงไฟฟ้ำใช้กนัโดยทัว่ไป และมีควำมเหมำะสมกบัขนำดของแหลง่ก๊ำซที่มีขนำดเลก็ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
แผนผังแสดงภาพรวมของกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าเสาเถยีร-เอ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงภาพรวมของกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า-เอ 

วัตถุดิบ 

 การจัดซือ้วัตถุดิบเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าเสาเถยีร-เอ 
1. ก๊ำซเชือ้เพลิง (Fuel Gas) เป็นวตัถดุิบหลกัในกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ซึ่งบริษัทรับซือ้ก๊ำซมีเทนจำกโรงงำนผลิต

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม(PPP) อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวดัสโุขทยั ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ผ่ำนระบบขนส่งก๊ำซ
ธรรมชำติทำงทอ่ขนำด 3 นิว้ ระยะทำงประมำณ 7 กิโลเมตร จำกโรงงำนผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมไปยงัโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ โดย
บริษัทยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดัท ำสญัญำซือ้ Associated Gas จำกบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายก๊าซเชือ้เพลิง(Fuel Gas) กับบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2559 

คูส่ญัญำ 1. บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั  หรือ “ผู้ซือ้” 

2. บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) หรือ “ผู้ขาย” 

ระยะเวลำมีผลใช้บงัคบัของข้อตกลง ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎำคม 2559 ถึงวนัท่ี 14 มีนำคม 2564 

สนิค้ำที่จะซือ้ขำย ก๊ำซมีเทน(Methane : C1) จำกโรงงำนผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 

รำคำซือ้ขำย เป็นไปตำมที่ตกลงร่วมกนัระหวำ่งผู้ซือ้และผู้ขำย 
2. ก๊ำซจำกกำรผลติปิโตรเลยีม (Associated Gas) เป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมของฐำนผลิตเสำเถียร-

เอ ของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ได้รับสมัปทำนปิโตรเลยีมจำกกระทรวงพลงังำน แหลง่เสำเถียร-

ก๊าซเชือ้เพลิง 
(Fuel Gas) 

 เคร่ืองยนต์ก๊าซ
ผลิตไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้า กฟภ. 

ก๊าซจากการ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 

ก๊าซจากการ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 

เคร่ืองยนต์ก๊าซผลิต
ไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้า 

กฟภ. 

กฟผ. 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559                                        หน้ำ 40 

 
เอ อ ำเภอกงไกรลำศ จ.สโุขทยั โดยบริษัทยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดัท ำสญัญำซือ้ Associated Gas จำกบริษัท ยเูอซี  โกลบอล จ ำกดั 
(มหำชน)  โรงไฟฟ้ำจะใช้ Associated Gas ในกรณีที่โรงงำนผลติผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมไม่สำมำรถสง่ก๊ำซเชือ้เพลิง(Fuel Gas) ได้ 
เช่น หยดุซอ่มบ ำรุงโรงงำนประจ ำปี เป็นต้น 

สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขาย Associated Gas กับบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 1 เมษำยน 2559 

คูส่ญัญำ 1. บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั  หรือ “ผู้ซือ้” 

2. บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) หรือ “ผู้ขาย” 

ระยะเวลำมีผลใช้บงัคบัของข้อตกลง ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน 2559 ถึงวนัท่ี 14 มีนำคม 2564 

สนิค้ำที่จะซือ้ขำย ก๊ำซที่ได้จำกกระบวนกำรผลติปิโตรเลยีมจำกฐำนผลติเสำเถียร-เอ ท่ีตัง้อยูใ่น
สมัปทำนปิโตรเลยีม Block S1 

รำคำซือ้ขำย เป็นไปตำมที่ตกลงร่วมกนัระหวำ่งผู้ซือ้และผู้ขำย 
 

 การจัดซือ้วัตถุดิบเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า-เอ 
1.  ก๊ำซจำกกำรผลติปิโตรเลยีม (Associated Gas) เป็นวตัถดุิบหลกัในกระบวนกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ-เอ ซึ่งเป็น

ผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมของฐำนผลิตประดู่เฒ่ำ -เอ ของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) ซึง่ได้รับสมัปทำนปิโตรเลยีมจำกกระทรวงพลงังำน แหลง่ประดูเ่ฒำ่-เอ อ ำเภอกงไกรลำศ จ.สโุขทยั โดยบริษัทยเูอซี เอ็น
เนอร์ยี่ จ ำกดัท ำสญัญำซือ้ Associated Gas จำกบริษัท ยเูอซี  โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขาย Associated Gas กับบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 1 เมษำยน 2559 

คูส่ญัญำ 1. บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั  หรือ “ผู้ซือ้” 

2. บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) หรือ “ผู้ขาย” 

ระยะเวลำมีผลใช้บงัคบัของข้อตกลง ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฏำคม 2560  

สนิค้ำที่จะซือ้ขำย ก๊ำซที่ได้จำกกระบวนกำรผลติปิโตรเลยีมจำกพืน้ท่ีฐำนผลติประดูเ่ฒำ่-เอ ที่ตัง้อยูใ่น
สมัปทำนปิโตรเลยีม Block S1 

รำคำซือ้ขำย เป็นไปตำมที่ตกลงร่วมกนัระหวำ่งผู้ซือ้และผู้ขำย 
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรผลติของโรงไฟฟ้ำที่อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั เป็นกำรผลติโดยใช้ก๊ำซเชือ้เพลงิ(Fuel Gas)เป็นวตัถดุิบหลกัซึ่ง
ถือเป็นพลงังำนสะอำด เนื่องจำกเป็นเชือ้เพลิงที่มีประสิทธิภำพสงู มีกำรเผำไหม้ที่สมบรูณ์ มีค่ำมลพิษต ่ำ ช่วยลดกำรสร้ำงก๊ำซ
เรือนกระจกซึง่เป็นสำเหตขุองภำวะโลกร้อน รวมทัง้กำรใช้ก๊ำซเหลือทิง้ที่ได้จำกกำรผลิตปิโตรเลียมของฐำนผลิตเสำเถียร -เอ และ
ประดู่เฒ่ำ-เอ ของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) น ำกลบัมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเ ป็นกำรลดปัญหำ
กำรเผำท ำลำย Associated Gas ทิง้ไปออกสู่บรรยำกำศ ซึ่งสง่ผลให้เกิดลดมลภำวะทำงอำกำศและเสียง และลดกำรท ำลำย
สภำพแวดล้อม ที่สง่ผลกระทบตอ่ชมุชนและสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีใกล้เคียง  
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แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
 ในปี 2559 โรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีค่อนข้ำงทรงตวัและมัน่คง เนื่องจำกผู้ขำยก๊ำซมีเทน (โรงงำนผลิต
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม) สำมำรถผลติและสง่ก๊ำซมีเทนซึง่มีคณุสมบตัิที่ดีผำ่นระบบขนสง่ก๊ำซธรรมชำติทำงท่อได้ให้กบัโรงไฟฟ้ำเสำ
เถียร-เอ ได้อยำ่งตอ่เนื่อง รวมถึงในกรณีที่ผู้ขำยไมส่ำมำรถสง่ก๊ำซมีเทนได้ ก็มีแหลง่มีแหลง่วตัถดุิบทำงเลือกทดแทนก๊ำซเชือ้เพลิง 
(Fuel Gas) คือ Associated Gas ดงันัน้โรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ จึงสำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง  ส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำประดูเ่ฒำ่-เอนัน้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์รำคำน ำ้มนัดิบในปี 2559 ลดต ่ำลง ท ำให้บริษัท ปตท.ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) ไม่เพิ่มก ำลงักำรผลิตน ำ้มนัดิบ อีกทัง้ปริมำณน ำ้มนัดิบและก๊ำซภำยในหลมุผลิตของแหลง่ผลิต
ปิโตรเลียมประดู่เฒ่ำ-เอ มีแนวโน้มลดลงตำมธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้ปริมำณวัตถุดิบไม่เพียงพอ ท ำให้โดย
ภำพรวมกำรผลติไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำประดูเ่ฒำ่-เอ เกิดควำมไมแ่นน่อนจำกผลกระทบรำคำน ำ้มนัดิบผนัผวน 
 สภำพกำรแขง่ขนัของโรงไฟฟ้ำในอตุสำหกรรมเดียวกนัค่อนข้ำงต ่ำ เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ ใช้ก๊ำซมีเทนและก๊ำซ
เหลอืทิง้ที่เป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมเป็นเชือ้เพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำขำยให้กบักำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค 
(PEA)  สว่นโรงไฟฟ้ำประดูเ่ฒำ่-เอ นบัเป็นโรงไฟฟ้ำแหง่แรกในอ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั ที่ใช้ก๊ำซเหลอืทิง้ที่เป็นผลพลอยได้
จำกกระบวนกำรผลติปิโตรเลยีมเป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำขำยให้กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และ
กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค (PEA) เมื่อเปรียบเทียบก ำลงักำรผลติของโรงไฟฟ้ำฯ กบับริษัทอื่นในเขตพืน้ท่ีใกล้เคียงที่ด ำเนินธุรกิจในกลุม่
อตุสำหกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำแล้ว พบว่ำโรงไฟฟ้ำฯ มีก ำลงักำรผลิตรวมน้อยกว่ำ แต่จะมีกำรแข่งขนัจำกกลุม่อุตสำหกรรมอื่น คือ 
อตุสำหกรรมพลงังำนทดแทน เช่น พลงังำนแสงอำทิตย์ ซึง่ปัจจบุนัภำคเอกชนให้ควำมสนใจและลงทนุกำรผลติไฟฟ้ำจำกแผงโซลำ่
เซลล์เป็นจ ำนวนมำก เพรำะ เป็นพลงังำนท่ีใช้แล้วไมม่ีวนัหมด เป็นพลงังำนสะอำดไมก่่อให้เกิดมลพิษทำงอำกำศและเสียง ลงทนุ
ต ่ำ รวมทัง้มีพลงังำนทำงเลอืกอื่นๆ ได้แก่ พลงังำนลม พลงังำนน ำ้ เชือ้เพลิงชีวภำพ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นพลงังำนทำงเลือกที่ภำครัฐ
ให้กำรสนบัสนนุ เนื่องจำกสำมำรถใช้ทดแทนพลงังำนจำกฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่ำนหิน น ำ้มนัดิบ ก๊ำซธรรมชำติ เป็นต้น 
รวมทัง้พลงังำนทดแทนดงักล่ำวเป็นพลงังำนสะอำด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทัง้นีต้ำมแผนพฒันำและ
สง่เสริมกำรใช้พลงังำนทดแทน 15 ปี ระหว่ำง 2555-2564 มีแผนที่จะให้มีกำรใช้พลงังำนทดแทนเป็นสดัสว่น 20% ของพลงังำน
ทัง้หมด สง่ผลให้ในอนำคตสภำพกำรแขง่ขนัจำกกลุม่อตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนมีแนมโน้มสงูขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 
 

2.3.4  การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พชืพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) 
บริษัทได้มีกำรลงทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลงังำน (หญ้ำเนเปียร์) จ ำนวน 1 

โครงกำร ที่อ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่ก ำลงักำรผลติ 1.5 เมกะวตัต์ (MWp) ซึง่เร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์เมื่อเดือนธนัวำคม 
2558 ท่ีผำ่นมำ  ส ำหรับอีก 2 โครงกำรซึง่ลงทนุโดย UAC TPT ที่อ ำเภอภผูำมำ่น จงัหวดัขอนแก่นนัน้ ก่อสร้ำงใกล้แล้วเสร็จ โดยมี
ก ำลงักำรผลติโครงกำรละ 1.5 เมกะวตัต์ (MWp) ซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรขอใบอนญุำตขำยไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค  โดยคำดวำ่
จะเร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ในไตรมำส 4 ปี 2560 ซึง่จะท ำให้มีก ำลงักำรผลติรวมทัง้สิน้ 4.5 เมกะวตัต์ (MWp)  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
นโยบำยและกำรพิจำรณำของหนว่ยงำนภำครัฐ 
 
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ แม่แตง  

โรงงำนผลติไฟฟ้ำจำกหญ้ำเนเปียร์ แมแ่ตง ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่ บนที่ดินเช่ำบริเวณใกล้กบัฟำร์มสกุร
ของบริษัท มงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม จ ำกดั (ไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท)เนือ้ที่ประมำณ 15 ไร่ ผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกก๊ำซ
ชีวภำพท่ีได้จำกกำรหมกัพืชพลงังำน (หญ้ำเนเปียร์) โดยออกแบบให้มีก ำลงักำรผลิตสงูสดุ 1.5 MWp และโรงงำนดงักลำ่วนีไ้ด้รับ
กำรรับรองระบบกำรบริหำรงำนคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 จำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั เมื่อเดือน ธันวำคม 
2559 ที่ผำ่นมำ 
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ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 พลงังำนไฟฟ้ำปริมำณสงูสดุ 1.0 MWp ที่ระดบัแรงดนั 22,000 Volts ควำมถ่ี 50 Hz  ซึ่งได้มำจำกกำรน ำพืชพลงังำนมำ
หมกัให้ได้ก๊ำซวีวภำพท่ีมีปริมำณก๊ำซมีเทนประมำณ 50-55% แล้วสง่เข้ำเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ 
 
ที่ตัง้โครงการ  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถานที่ตัง้โครงการ: อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
 
ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ลกูค้ำโดยตรงของบริษัทในกำรจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำ คือ กำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำค (กฟภ.) เพียงรำยเดียว ทัง้นีส้ืบเนื่องมำจำก
โครงกำร โรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ โดยใช้พืชพลงังำนของบริษัท เป็นโครงกำรที่เกิดจำกกำรร่วมมือของภำครัฐบำลโดย
ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ.) กระทรวงพลงังำน ตำมโครงกำร “โครงกำรสง่เสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำน
อตุสำหกรรม” เพื่อสง่เสริมให้มีกำรน ำพืชพลงังำนมำแปรรูปเป็นก๊ำซชีวภำพเพื่อใช้เป็นพลงังำนทดแทนในรูปควำมร้อนและไฟฟ้ำ  

 
นโยบายก าหนดราคา 

กำรก ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน เร่ืองกำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน(ไม่รวมพลงังำนแสงอำทิตย์) ในอตัรำคงที่แบบ “FiT  หรือ Feed in tariff” ส ำหรับโครงกำรพลงังำนไฟฟ้ำจำกพืช
หมนุเวียนขนำดเลก็มำก (VSPP) โดยมีระยะเวลำของสญัญำ 20 ปี  
สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 

วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 26 มิถนุำยน 2558 

คูส่ญัญำ 1. บริษัท ยนูิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน) (ช่ือเดมิของ 
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)) 

2. กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค 

ทรัพย์ที่ขำย พลงังำนไฟฟ้ำ  

อำยสุญัญำ  20 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมต้นจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD)  

ปริมำณกำรซือ้ขำยก๊ำซ พลงังำนไฟฟ้ำสงูสดุไมเ่กิน 1.0 MWp ที่ระดบัแรงดนั 22,000 โวลท์ 

รำคำซือ้ขำยก๊ำซ เป็นไปตำมที่ก ำหนดในสญัญำ 
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การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

การผลิต 
โรงงำนผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิก๊ำซชีวภำพ เป็นกำรน ำเอำเทคโนโลยีกำรเพิ่มศกัยภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพแบบ CSTR จำก

ประเทศอิตำล ีมำใช้เพื่อเพิ่มผลผลติก๊ำซชีวภำพให้สงูขึน้ส ำหรับน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำ  
ระบบกำรผลติไฟฟ้ำใช้วตัถดุิบในกระบวนกำรผลติได้แก่ น ำ้มลูสกุร และใช้วตัถดุิบหลกัเป็นพืชพลงังำน (หญ้ำเนเปียร์) โดย

ระบบกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัรในกระบวนกำรผลติจะเป็นแบบอตัโนมตัิท ำงำนตอ่เนื่องกนั และอำศยักระบวนกำรทำงชีวภำพของ
จลุนิทรีย์ในกำรยอ่ยสลำยให้เกิดก๊ำซชีวภำพ และผำ่นระบบกำรปรับปรุงคณุภำพของก๊ำซชีวภำพก่อนเข้ำสูก่ระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ 
และผลติกระแสไฟฟ้ำจ่ำยให้กบักำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค หรือ PEA และใช้ส ำหรับโรงงำน 

 เร่ิมจำกกำรน ำพืชพลงังำน (หญ้ำเนเปียร์) เข้ำมำหมกัถังหมกัแบบกวนสมบรูณ์ (CSTR) ให้เกิดกำรย่อยสลำยเป็นก๊ำซ
ชีวภำพ ก๊ำซชีวภำพที่ได้มำจะถกูน ำมำแยกควำมชืน้ออก เพิ่มแรงดนั แล้วสง่เข้ำเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้ำสง่ขำยให้ทำงกำรไฟฟ้ำ
สว่นภมูิภำค 

ในสว่นของน ำ้หมกัที่ใช้แล้วจะถกูน ำมำแยกกำก เพื่อน ำไปเป็นปุ๋ ย และน ำ้ที่ถกูแยกออกมำสว่นหนึ่งจะถกูวนกลบัเข้ำไปใน
ระบบเพื่อรักษำสภำวะสว่นท่ีเหลอืจะถกูสง่ไปยงัระบบบ ำบดัก่อนจะน ำไปใช้รดแปลงหญ้ำตอ่ไป 

 
วัตถุดิบ 
วตัถดุิบหลกัในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ ส ำหรับใช้เป็นเชือ้เพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำมำจำกบริษัทกรีนกลำส แอนด์ ดีเวอร์

ลอปเม้นท์ ที่อยู่ในพืน้ที่ใกล้เคียงกบับริษัท เป็นผู้ปลกูและสง่หญ้ำเนเปียร์รำยใหญ่ให้กับโรงงำน และรับจำกเกษตรกรผู้ปลกูรำย
ยอ่ยในพืน้ท่ีใกล้เคียง ซึง่สะดวกและง่ำยตอ่กำรขนสง่วตัถดุิบ  

ปัจจบุนับริษัทกรีนกลำส แอนด์ ดีเวอร์ลอปเม้นท์ มีพืน้ที่ปลกูหญ้ำเนเปียร์ประมำณ 1,000 ไร่ โดยบริหำรจดักำรให้สำมำรถ
สง่หญ้ำเนเปียร์ให้กบัโรงำนผลติไฟฟ้ำได้ตลอดทัง้ปีให้เพียงพอส ำหรับกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำ 
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นอกจำกนี ้ในฤดูกำลที่เกษตรกรในพืน้ที่ใกล้เคียงปลูกข้ำวโพด หลงัจำกหักฝักข้ำวโพดไปขำยแล้ว  เกษตรกรจะน ำต้น

ข้ำวโพดมำขำยให้กบัทำงโรงงำน เพื่อโมเ่ป็นวตัถดุิบ เป็นกำรสง่เสริมให้เกษตรกรมีรำยได้ ลดมลภำวะจำกกำรเผำต้นข้ำวโพด และ
โรงงำนยงัมีวตัถดุิบเพิ่มส ำหรับกระบวนกำรผลติตลอดทัง้ปี 
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 กำรผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิก๊ำซชีวภำพ โดยใช้พืชพลงังำน (หญ้ำเนเปียร์) ที่อ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นกำรน ำของ
เสยีจำกฟำร์มสกุรมำให้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดมลพิษและบ ำบดัของเสีย ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม และกำรน ำพืชพลงังำนเข้ำมำหมกัร่วมและใช้เป็นวตัถดุิบหลกัเป็นกำรช่วยลดมลพิษทำงอำกำศ ช่วยลดกำรเผำท ำลำย
ต้นข้ำวโพด อนัจะก่อให้เกิดปัญหำมลภำวะจำกหมอกควนั 

ดงันัน้ โรงงำนผลติไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ จึงเป็นกำรช่วยลดมลพิษจำกชมุชน ไมม่ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงไม่ต้องจดัท ำ
รำยงำนผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) เนื่องจำกเป็นโรงงำนขนำดเล็ก และยงัเป็นโครงกำรอนรัุกษ์พลงังำนที่ผลิตพลงังำนโดยไม่มี
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชนใกล้เคียง 

 
แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

กำรบริหำรงำนของกลุม่บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยคณุภำพดงันี ้ 
“มุ่งเน้น กำรผลิต และจดัหำผลิตภณัฑ์ที่ดีมีคณุภำพ สง่มอบสินค้ำที่ถูกต้องและตรงเวลำ พฒันำบุคคลำกรเพื่อเพิ่มศกัยภำพใน
กำรแขง่ขนั” โดยมีแนวทำงด ำเนินงำนดงันี ้

1. ผลติและจดัหำผลติภณัฑ์ที่ดีมีคณุภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
2. ควบคมุกระบวนกำรสง่มอบและภำยหลงักำรสง่มอบให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของผลิตภณัฑ์และลกูค้ำ เพื่อสร้ำงควำม

พงึพอใจลกูค้ำสงูสดุ 
3. สง่เสริมกำรฝึกอบรมและพฒันำบคุลำกร เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 
เนื่องจำกโครงกำรสง่เสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอตุสำหกรรม นีเ้ป็นโครงกำรท่ีรัฐบำลท ำกำรสนบัสนนุและมี

กำรท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำในอตัรำ FiT (Feed in tariff) ที่แนน่อนเป็นระยะเวลำที่ 20 ปี ท ำให้ไมม่กีำรแขง่ขนัในเร่ืองของกำรผลติ
อีกทัง้โรงผลติกระแสไฟฟ้ำนีเ้ป็นโรงไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก(VSPP) ซึง่ถือวำ่น้อยมำกเมื่อเทียบกบักำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำของประเทศ
ไทย 
 
 2.3.5 โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) 

กำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู (CBG) เป็นหนึ่งในโครงกำรด้ำนธุรกิจพลงังำนทดแทน ที่ช่วยสนับสนุนกำรใช้
พลงังำนทดแทนตำมแนวนโยบำยหลกัของกระทรวงพลงังำน โดยโครงกำรตัง้อยู่ที่อ ำเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ บนที่ดินเช่ำ
บริเวณใกล้กบัฟำร์มสกุรของบริษัท มงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม จ ำกดั (ไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท)เนือ้ที่ 11 ไร่ 1 งำน ผลิต
ก๊ำซ CBG จำกของเสยีที่ได้จำกฟำร์มสกุรดงักลำ่ว เพื่อน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลงิในรถยนต์ทดแทนกำรใช้ก๊ำซ NGV  

โครงกำรได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและสำมำรถผลติก๊ำซ CBG ที่มีคณุสมบตัิเทียบเทำ่ NGV ส ำหรับยำนยนต์ตำมประกำศของ
กรมธุรกิจพลงังำน โดยออกแบบให้มีก ำลงักำรผลติประมำณ 6 ตนัตอ่วนั หรือประมำณ 2,160 ตนัตอ่ปี  

นอกจำกนี ้โครงกำรยงัได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ (Board of Investment : BOI) 
เมื่อวนัท่ี 16 มีนำคม 2553  โดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรเป็นเวลำ 8 ปี นบัแต่
วนัที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร และหลงัจำกนัน้จะได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำร
ลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็นเวลำอีก 5 ปี นบัจำกวนัท่ีพ้นก ำหนดระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้ดงักลำ่ว ทัง้นี ้รำยได้
จำกกำรจ ำหนำ่ยก๊ำซ CBG  (โรงงำน อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม)่ เร่ิมรับรู้รำยได้ตัง้แตเ่ดือนสิงหำคม 2556   โครงกำรดงักลำ่วยงัได้รับ
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กำรรับรองระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 จำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด เมื่อเดือน
พฤษภำคม 2557 และคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 จำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย ) จ ำกดั เมื่อเดือน ธันวำคม 2559 
อีกด้วย 
 
ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 CBG เป็นก๊ำซที่เกิดจำกกำรน ำก๊ำซชีวภำพมำปรับปรุงคุณภำพโดยกำรลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊ำซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) และควำมชืน้ออกจนมีปริมำณก๊ำซมีเทน (CH4) เพิ่มขึน้ โดยมีคณุสมบตัิเทียบเท่ำก๊ำซธรรมชำติส ำหรับ
ยำนยนต์ ที่เรียกว่ำ ก๊ำซเอ็นจีวี (Natural Gas for Vehicles : NGV) หรือก๊ำซซีเอ็นจี (Compressed Natural Gas : CNG) ที่มี
ระบบผลติไบโอแก๊สแล้วอดัลงถงัที่แรงดนัสงู เพื่อเป็นเชือ้เพลงิส ำหรับรถยนต์ ทดแทนกำรใช้ก๊ำซเอ็นจีวีส ำหรับยำนยนต์ โดย CBG 
ที่บริษัทผลติได้มีคณุสมบตัิเทียบเทำ่ NGV ส ำหรับยำนยนต์ตำมประกำศของกรมธุรกิจพลงังำน 
 
ที่ตัง้โครงการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถานที่ตัง้โครงการ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
โครงกำรผลติก๊ำซ CBG ของบริษัทโครงกำรแรก ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่หำ่งจำกชมุชนประมำณ 2 กิโลเมตร 

บริเวณใกล้กบัฟำร์มสกุรของบริษัท มงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม จ ำกดั ซึง่ได้เร่ิมท ำสญัญำเช่ำเมื่อวนัท่ี 1 สงิหำคม 2554 อำยสุญัญำเช่ำ 
18 ปี (1 สงิหำคม 2554 - 31 กรกฎำคม 2572)  
 
ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ลกูค้ำโดยตรงของบริษัท คือ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.) เพียงรำยเดียว และได้ลงนำมในสญัญำซือ้ขำยก๊ำซ
ชีวภำพอดั เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน 2554  โดย ปตท.จะรับซือ้ก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงูจำกบริษัทในรำคำที่เหมำะสม เพื่อน ำไป
จ ำหนำ่ยเป็นเชือ้เพลงิในรถยนต์ ในพืน้ท่ีหำ่งไกลแนวทอ่สง่ก๊ำซธรรมชำติและสถำนีบริกำรหลกั NGV เป็นระยะเวลำ 15 ปี 
 
นโยบายก าหนดราคา 

กำรก ำหนดรำคำขำย CBG เป็นไปตำมสตูรรำคำที่ก ำหนดร่วมกัน ในสญัญำซือ้ขำย CBG ระหว่ำงบริษัทและ ปตท. โดย
อ้ำงอิงจำกปัจจยัหลกั ได้แก่ รำคำน ำ้มนัประเภทตำ่งๆ อตัรำเงินเฟ้อ และคำ่ไฟฟ้ำ เป็นต้น  
 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทจ ำหน่ำย CBG ทัง้หมดที่ผลิตได้จำกโรงงำน CBG ที่อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่บริษัท ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน) เพียงรำยเดียว โดยบริษัทมีสญัญำในกำรผลิต CBG เพื่อสง่มอบและจ ำหน่ำยให้กับ ปตท. เป็นระยะเวลำ 15 ปี โดย 
ปตท. ได้รับซือ้ก๊ำซ CBG ที่บริษัทผลติได้ทัง้หมดในรำคำตำมที่ก ำหนดในสญัญำ เพื่อน ำไปจ ำหนำ่ยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
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ของ ปตท.ที่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบัโรงงำนของบริษัท 

สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายก๊าซชีวภาพอัด  
วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 5 เมษำยน 2554 
คูส่ญัญำ 1. บริษัท ยนูิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ “ผู้ขาย” 

2. บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) หรือ “ปตท.” 
ทรัพย์ที่ขำย ก๊ำซชีวภำพอดั (Compress Bio-methane Gas หรือ CBG) ที่ควำมดนั 250 บำร์  
อำยสุญัญำ และ กำรตอ่อำยุ
สญัญำ 

15 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี ปตท. เร่ิมรับก๊ำซจำกผู้ขำยเพื่อจดัสง่ให้แก่สถำนีบริกำร NGV ของ ปตท. ใน
เชิงพำณิชย์ และสำมำรถตอ่อำยไุด้ครัง้ละไมเ่กิน 5 ปี โดยคงเง่ือนไขตำมข้อตกลงในสญัญำนี ้ 

ปริมำณกำรซือ้ขำยก๊ำซ 3,000 กิโลกรัมตอ่วนั ในชว่ง 2 ปีแรก และ 6,000 กิโลกรัมตอ่วนั ในช่วงปีที่ 3-15 นบัแตว่นัท่ี 
ปตท. เร่ิมรับซือ้ก๊ำซ โดย ปตท. จะจดัหำรถขนสง่ CNG/CBG ของ ปตท. มำรับก๊ำซจำกผู้ขำย 
ในกรณีที่ส่งมอบให้ ปตท. ต ่ำกว่ำที่ก ำหนด ผู้ขำยต้องชดเชยส่วนต่ำงค่ำขนส่งและค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆทัง้หมด (ยกเว้นคำ่เนือ้ก๊ำซธรรมชำติ) จำกกำรท่ี ปตท. ต้องด ำเนินกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติ
อดั (CNG) จำกที่อื่นมำทดแทนให้กบัสถำนีบริกำร NGV ในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
ในกรณีที่ ปตท. รับซือ้ CBG จำกผู้ขำยต ำ่กวำ่ก ำหนด ปตท. จะต้องชดเชยในสว่นของ Fixed 
Cost ของผู้ขำย 

รำคำซือ้ขำยก๊ำซ เป็นไปตำมที่ก ำหนดในสญัญำ 
 
การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

การผลิต 
โครงกำรผลิต CBG ของบริษัท เป็นกำรน ำเทคโนโลยีกำรผลิตก๊ำซจำกประเทศเยอรมนี และเทคโนโลยีกำรปรับสภำพก๊ำซ

จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ มำใช้เพื่อท ำให้ก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู สำมำรถน ำมำเป็นเชือ้เพลงิในกำรคมนำคมขนสง่ได้  
ระบบกำรผลติ CBG ของบริษัทได้มีกำรตอ่เช่ือมทอ่น ำก๊ำซชีวภำพมำจำกฟำร์มสกุรของ มงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม ซึง่อยูใ่นพืน้ท่ี

ติดกนั เพื่อน ำมำผลติเป็น CBG ซึง่ได้ออกแบบให้มีก ำลงักำรผลติประมำณ 6 ตนัตอ่วนั หรือประมำณ 2,160 ตนัตอ่ปี  
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มลูสกุรที่ได้จำกฟำร์มของมงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม จะถูกล ำเลียงผ่ำนท่อซึ่งเป็นระบบปิดมำที่บ่อพกัหรือถังปฏิกูล น ำน ำ้เสีย

จำกมูลสุกรมำหมักร่วมกับหญ้ำเลีย้งช้ำงเพื่อท ำกำรย่อยสลำย โดยมีแบคทีเ รียเป็นตัวเ ร่ง ซึ่งจะได้ก๊ำซมีแทนและ
คำร์บอนไดออกไซด์ รวมเรียกว่ำ ก๊ำซชีวภำพ หลงัจำกนัน้ก็จะน ำก๊ำซชีวภำพที่ผลิตได้มำปรับสภำพโดยผ่ำนหน่วยแยกก๊ำซเพื่อ
ก ำจดัก๊ำซที่ไม่ต้องกำร เช่น ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ แล้วน ำมำผ่ำนระบบเพิ่มควำมดนัก๊ำซ (Gas Compressor) เพื่อให้ได้ก๊ำซ
ชีวภำพอดัควำมดนัสงู หรือ CBG แล้วน ำเข้ำเก็บในถงัเก็บก๊ำซควำมดนัสงูก่อนจะสง่จ ำหน่ำยให้แก่ ปตท. โดยกำรสง่ผ่ำนหวัจ่ำย
ก๊ำซเข้ำสูร่ถขนสง่ก๊ำซของ ปตท.   

 
วัตถุดิบ   
วตัถดุิบหลกัในกำรผลิต CBG ของโครงกำร มำจำกมลูสกุรที่ได้จำกฟำร์มสกุรของมงคล แอนด์ ซนัฟำร์ม โดยที่ตัง้โครงกำร

ของบริษัทอยูบ่นที่ดินเช่ำภำยในบริเวณฟำร์มดงักลำ่ว ท ำให้สะดวกตอ่กระบวนกำรผลติและกำรขนส่งวตัถดุิบ  
ปัจจุบันฟำร์มสุกรของมงคล แอนด์ ซันฟำร์ม มีก ำลงักำรผลิตสุกรได้ประมำณปีละ 40,000 ตัว โดยมีสุกรพ่อแม่พันธุ์

ประมำณ 4,000 ตวั ซึง่คำดวำ่จะมีปริมำณมลูสกุรเพียงพอที่จะเป็นวตัถดุิบในกระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพของบริษัท ทัง้นี ้ตำม
ข้อตกลงในกำรพฒันำโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงูที่บริษัทด ำเนินกำรร่วมกบัมงคล แอนด์ ซนัฟำร์มนัน้ มงคล แอนด์ 
ซนัฟำร์ม จะสง่มลูสกุรทัง้หมดจำกฟำร์มของมงคล แอนด์ ซนัฟำร์มเพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในกำรผลติก๊ำซชีวภำพให้แก่บริษัท  

อยำ่งไรก็ตำมบริษัทได้มีกำรศกึษำวตัถดุิบทำงเลอืกอื่นส ำหรับใช้ในโครงกำร ได้แก่ หญ้ำเนเปียร์ หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ หญ้ำ
เลีย้งช้ำง ซึ่งได้มีกำรทดสอบแล้วว่ำ เป็นพืชพลงังำนที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นวตัถดุิบได้  โดยพืชพลงังำนดงักลำ่วสำมำรถปลกูได้
ทัว่ไป  

นอกจำกนี ้ในกรณีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอื่นใดที่ท ำให้มงคล แอนด์ ซนัฟำร์มไม่สำมำรถสง่มลูสกุรให้เพียงพอต่อกำร
ผลติของบริษัท ก็สำมำรถใช้วตัถดุิบอื่นๆทดแทนได้ เช่น มลูไก่ ต้นข้ำวโพด และพืชพลงังำนตำ่งๆ เป็นต้น 
สาระส าคัญของข้อตกลงซือ้ขายมูลสุกร 
วนัท่ีท ำสญัญำ วนัท่ี 25 กรกฎำคม 2554 
คูส่ญัญำ 1. บริษัท ยนูิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมคิลัส์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ  

    “ผู้ซือ้” 
2. บริษัท มงคล แอนด์ ซนัส์ฟำร์ม จ ำกดั หรือ “ผู้ขาย” 

ระยะเวลำมีผลใช้บงัคบัของข้อตกลง 15 ปี นบัตัง้แตก่ำรก่อสร้ำงโรงงำนแล้วเสร็จ และท ำกำรผลิตเชิงพำณิชย์ รวมทัง้ได้รับ
ใบอนญุำตจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  

ปริมำณมลูสกุรที่ซือ้ขำย มลูสกุรทัง้หมดของฟำร์ม ตลอดอำยขุองข้อตกลงนี ้โดยผู้ขำยจะน ำมลูสกุรไปใช้
ประโยชน์ในกำรผลติ CBG ณ โรงงำนของผู้ซือ้เทำ่นัน้ 

รำคำซือ้ขำยมลูสกุร รำคำตอ่กิโลกรัม ตำมที่ก ำหนดในข้อตกลงนี ้
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรผลติ CBG จำกโรงงำนท่ีอ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นกำรน ำของเสียหรือมลูสกุรกลบัมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็น
กำรช่วยลดมลภำวะและของเสยี อนัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชนท่ีเกิดจำกฟำร์มสกุรอยำ่งครบวงจร  

นอกจำกนี ้กำรด ำเนินโครงกำรผลิต CBG ของบริษัท ไม่ต้องจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) 
เนื่องจำกเป็นโครงกำรขนำดเลก็ เป็นโครงกำรอนรัุกษ์พลงังำน ไมท่ ำลำยสิง่แวดล้อม และเป็นโครงกำรท่ีสง่ผลดีต่อชุมชนและพืน้ที่
ใกล้เคียงเป็นอยำ่งยิ่ง 
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แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

กำรบริหำรงำนของกลุม่บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยคณุภำพดงันี ้ 
“มุ่งเน้น กำรผลิต และจดัหำผลิตภณัฑ์ที่ดีมีคณุภำพ สง่มอบสินค้ำที่ถูกต้องและตรงเวลำ พฒันำบุคคลำกรเพื่อเพิ่มศกัยภำพใน
กำรแขง่ขนั” โดยมีแนวทำงด ำเนินงำนดงันี ้

1. ผลติและจดัหำผลติภณัฑ์ที่ดีมีคณุภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
2. ควบคมุกระบวนกำรสง่มอบและภำยหลงักำรสง่มอบให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของผลิตภณัฑ์และลกูค้ำ เพื่อสร้ำงควำม

พงึพอใจลกูค้ำสงูสดุ 
3. สง่เสริมกำรฝึกอบรมและพฒันำบคุลำกร เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

ข้อจ ำกดัของก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ (NGV) ที่ท่อสง่ก๊ำซธรรมชำติไม่ครอบคลมุทัว่ประเทศ และด้วยคณุสมบตัิ
ของก๊ำซ NGV ที่มีสถำนะเป็นไอใช้งำนท่ีแรงดนัต ่ำ จึงจดัเก็บก๊ำซในถงัได้น้อย จ ำเป็นต้องขนสง่ก๊ำซด้วยรถขนสง่เท่ำนัน้ ในขณะที่
ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ NGV เติบโตขึน้มำกและเกิดปัญหำก๊ำซขำดในบำงช่วงเวลำ ปตท. จึงพยำยำมบริหำรจัดกำร เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภำพระบบกำรจ่ำยก๊ำซในพืน้ท่ีภำคเหนือด้วยกำรร่วมมือกบัภำคเอกชนผลติและปรับปรุงคณุภำพก๊ำซชีวภำพจำกมลูสตัว์
และน ำ้เสียจำกฟำร์มสกุรให้เป็นก๊ำซชีวภำพอดัที่มีคุณสมบตัิเช่นเดียวกับก๊ำซ NGV น ำไปให้บริกำรในจังหวัดเชียงใหม่และ
ภำคเหนือตอนบน ซึง่จะสำมำรถลดต้นทนุคำ่ขนสง่ NGV ที่จ ำหนำ่ยในพืน้ท่ีภำคเหนือตอนบนได้ด้วย  

 
2.3.6  การผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล  
 บริษัทได้เข้ำถือหุ้นร่วมกับบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (“BCP”) ในบริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด 

(“BBF”) สดัสว่นร้อยละ 30 และ 70 ตำมล ำดบั  ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลติและ
จ ำหน่ำยไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงเหลวที่น ำไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบำงส่วนในน ำ้มันดีเซลที่ได้จำกกระบวนกำรผลิต
ปิโตรเลียม เพื่อให้ได้น ำ้มนัไบโอดีเซลประเภทต่ำงๆ เช่น น ำ้มนัไบโอดีเซล B5 หรือ   แรกเร่ิม BBF มีก ำลงักำรผลิตไบโอดีเซล
เทำ่กบั 360,000 ลติรตอ่วนั  ตอ่มำในปี 2557  ได้ลงทนุก่อสร้ำงโรงงำนที่ 2 ตัง้อยู่บนพืน้ที่เดียวกบัโรงงำนแรก โดยเพิ่มก ำลงักำร
ผลิตอีก 450,000 ลิตรต่อวนั  ซึ่งก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเร่ิมรับรู้รำยได้ในไตรมำส 3 ปี 2559 โดยมีก ำลงักำรผลิตรวมเป็น 810,00 
ลติรตอ่วนั 

ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
BBF เป็นผู้ผลติ จ ำหนำ่ย และจดัจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ไบโอดีเซล (B100) ซึง่เป็นเชือ้เพลงิเหลวที่ได้จำกกำรน ำน ำ้มนัปำล์ม

ดิบ หรือผลติภณัฑ์ที่ได้จำกน ำ้มนัปำล์ม เช่น ไขน ำ้มนัปำล์ม (Palm Stearine) มำผำ่นกระบวนกำรทำงเคมทีี่เรียกวำ่ทรำนส์เอสเทอ
ริฟิเคชนั (Transesterification Process) โดยให้น ำ้มนัปำล์มดิบหรือผลิตภณัฑ์ที่ได้จำกน ำ้มนัปำล์มท ำปฏิกิริยำกบัแอลกอฮอล์ 
ได้แก่ เมธำนอล และมีด่ำงเป็นตวัเร่งปฏิกิริยำ เพื่อเปลี่ยนให้โมเลกุลของน ำ้มนัปำล์มมีขนำดเล็กลง จนเกิดเป็นสำรเอสเตอร์ที่
คณุสมบตัิใกล้เคียงกบัน ำ้มนัดีเซล สำมำรถน ำมำใช้ทดแทนน ำ้มนัดีเซลได้โดยตรง เรียกว่ำ “ไบโอดีเซล” หรือ “B100” นอกจำกนี ้
ในกระบวนกำรผลติไบโอดีเซลยงัได้ผลติภณัฑ์พลอยได้ (by product) กลเีซอรีนดิบ Technical Grade ซึง่มีควำมต้องกำรในตลำด
เพิ่มขึน้มำกในปัจจบุนั เพื่อน ำไปผลติเป็นสนิค้ำในอตุสำหกรรมต้นน ำ้ของเคมีภณัฑ์อื่นตอ่ไป นอกเหนือจำกกำรใช้ในอตุสำหกรรม
อำหำร ยำ และเคร่ืองส ำอำง เป็นต้น 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล 
ผลติภณัฑ์ไบโอดีเซลจ ำหนำ่ยในประเทศทัง้หมด โดยมีกลุม่โรงกลัน่น ำ้มนัเป็นกลุม่ลูกค้ำเป้ำหมำยหลกั เพื่อน ำไบโอดีเซลไปผสม
กบัน ำ้มนัดีเซลให้ได้น ำ้มนัไบโอดีเซลเกรดต่ำงๆ ปัจจุบนัลกูค้ำรำยใหญ่สดุ คือ BCP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ BBF   โดย BCP มี
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ข้อตกลงกบั BBF ในกำรรับซือ้ไบโอดีเซลที่ผลติได้ในอตัรำสว่นขัน้ต ่ำตำมที่ก ำหนดในข้อตกลงดงักลำ่ว ส ำหรับลกูค้ำรำยอื่นได้แก่ 
โรงกลัน่น ำ้มนัขนำดใหญ่อื่นๆ 

 กลีเซอรีน 
กลีเซอรีนเป็นผลพลอยได้ที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล โดยจ ำหน่ำยให้แก่บริษัทผู้ ค้ำรำยใหญ่ทัง้ในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ (Trader) เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อให้กบัผู้ ใช้ในอตุสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อตุสำหกรรมอำหำร ยำ และเคร่ืองส ำอำง รวมทัง้
อตุสำหกรรมต้นน ำ้ของเคมีภณัฑ์อื่นๆ  

นโยบายการก าหนดราคา 
กำรก ำหนดรำคำจ ำหนำ่ยไบโอดีเซล  BBF ใช้สตูรรำคำ ตำมประกำศของคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน เร่ือง รำคำ

อ้ำงอิงเอทำนอลแปลงสภำพและไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนัเป็นหลกั ในกำรเจรจำหรือยื่นประมลูกบัลกูค้ำ  
กำรก ำหนดรำคำจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์กลเีซอรีนดิบ  BBF ตัง้รำคำจ ำหนำ่ยจำกรำคำอ้ำงอิงของรำคำกลีเซอรีนในตลำดเอเชีย 

และให้สว่นลดตำมระดบัชัน้คณุภำพของผลติภณัฑ์ในเกณฑ์ในกำรเจรจำรำคำสง่ออกตำ่งประเทศ  

การแข่งขนั 
ปัจจบุนั BBF ไม่ได้ผลกระทบจำกกำรแข่งขนัในธุรกิจมำกนกั เนื่องจำกผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลที่ BBF ผลิตได้จดัจ ำหน่ำยใน

ประเทศทัง้หมด โดยสว่นใหญ่จ ำหนำ่ยให้แก่ BCP ซึง่เป็นบริษัทแม ่เพื่อน ำไปผสมกบัน ำ้มนัดีเซลในอตัรำสว่นต่ำงๆ และจ ำหน่ำย
ให้แก่ผู้ใช้น ำ้มนัตอ่ไป สว่นท่ีเหลอืจะท ำกำรตลำดโดยจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น   ทัง้นี ้ตำมสญัญำซือ้ขำยผลิตภณัฑ์ไบโอ
ดีเซล B100 ระหว่ำง BBF และ BCP ก ำหนดให้ BCP จะต้องรับซือ้ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 จำก BBFไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
ของผลติภณัฑ์ทัง้หมดที่ผลติได้  ส ำหรับกลเีซอรีนดิบซึง่เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จำกกำรผลิตไบโอดีเซล  จ ำหน่ำยให้กบับริษัทและ
ผู้ ค้ำรำยใหญ่ (TRADER) ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ  

 รัฐบำลได้มีกำรสง่เสริมกำรใช้ไบโอดีเซลเป็นพลงังำนทดแทนอย่ำงต่อเนื่อง   ทัง้นี ้คำดว่ำแนวโน้มควำมต้องกำรไบโอดีเซล
จะเพิ่มสงูขึน้ในอนำคต  ซึง่สอดคล้องกบัทิศทำงกำรใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลที่เพิ่มสงูขึน้ และเป็นไปตำมนโยบำยของภำครัฐที่สง่เสริม
กำรใช้ไบโอดีเซลและพลงังำนทดแทนอย่ำงต่อเนื่อง   ซึ่งปัจจุบนั BBF ได้มีกำรขยำยก ำลงักำรผลิตรวมเป็น 810,000 ลิตรต่อวนั 
เพื่อรองรับกำรขยำยตวัของกำรใช้ไบโอดีเซลของประเทศ 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
1. มีกำรเลอืกใช้เทคโนโลยีกำรผลิตแบบอตัโนมตัิและมีควำมยืดหยุ่นในกำรเลือกใช้วตัถดุิบสงู ซึ่งถึงแม้จะมีมลูค่ำกำรลงทนุสงู

กว่ำ แต่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในเร่ืองต้นทนุกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกประสิทธิภำพกำรผลิต เช่น ผลได้ (Yield) ที่สงู 
และควำมต้องกำรใช้ Utility เช่น เชือ้เพลิง ไฟฟ้ำ สำรเคมี ที่ต ่ำกว่ำระบบธรรมดำ (Batch) มำก สง่ผลถึงต้นทนุกำรผลิตที่
ลดลงในระยะยำว 

2. มีเทคโนโลยีด้ำนวตัถดุิบที่ยืดหยุน่ สง่ผลให้สำมำรถเลอืกใช้วตัถดุิบได้หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำที่ตำ่งกนัในแต่
ละช่วงของฤดกูำล 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ของเสียจำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล ประกอบด้วยของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ น ำ้เสียจำกกระบวนกำรผลิต (Waste 

Water) อำกำศเสยีและมลภำวะทำงเสยีง (Air Pollution & Noise) และของเสียที่เป็นของแข็ง (Solid Waste) ซึ่งโรงงำนของ BBF 
ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ได้แก่  กำรควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิ ง้  ซึ่ง เป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม และกำรควบคมุกำรปลอ่ยทิง้อำกำศเสียจำกโรงงำนอตุสำหกรรม ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
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สิง่แวดล้อมแหง่ชำติ โดยที่ผำ่นมำBBFได้จดัท ำรำยงำนกำรตรวจวดัด้ำนสิง่แวดล้อมตอ่กรมโรงงำน และได้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่
ก ำหนด  

ทัง้นี ้กระบวนกำรผลติไบโอดีเซลของ BBF วตัถดุิบสว่นใหญ่เป็นวตัถดุิบจำกธรรมชำติ ผลติภณัฑ์ผลพลอยได้รวมทัง้ของเสีย
ที่ออกจำกกระบวนกำรผลติ เป็นชนิดที่สำมำรถยอ่ยสลำยได้เองตำมธรรมชำติ ซึง่ไมก่่อให้เกิดมลภำวะตอ่สิง่แวดล้อม แตอ่ยำ่งไรก็
ตำม กระบวนกำรผลติมีสว่นประกอบของสำรเคมีซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น ำ้เสีย และสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง
เกิดขึน้  BBF ก ำจดัของเสยีดงักลำ่ว ดงันี ้

1) น ำ้เสยี (Waste Water) 
BBF มีระบบบ ำบดัน ำ้เสยี (Waste Water Treatment) โดยมีขัน้ตอนกำรหมนุเวียนน ำ้จำกกระบวนกำรผลติมำใช้ซ ำ้ เพื่อ

ลดปริมำณน ำ้ทิง้จำกขัน้ตอนกำรผลติให้มีปริมำณต ่ำที่สดุ น ำ้เสยีที่เกิดจำกกระบวนกำรผลติมีปริมำณประมำณ 100 ลกูบำศก์เมตร
ตอ่วนั และน ำ้เสยีที่เกิดขึน้ไมม่ีกำรปนเปือ้นของโลหะหนกั  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร เช่น น ำ้และสำรเคมี BBF ได้ออกแบบและก่อสร้ำงระบบจดักำรน ำ้ด้วยบึงประดิษฐ์ 
โดยอำศยัธรรมชำติในกำรบ ำบดัน ำ้และระเหย เพื่อให้เป็นโรงงำนไบโอดีเซลแห่งแรกของประเทศที่มีระบบกำรจัดกำรน ำ้แบบไม่
ปลดปลอ่ยออกสูภ่ำยนอก หรือ Zero Discharge  

น ำ้ที่ผำ่นกำรบ ำบดัจำกระบบบ ำบดัน ำ้เสียหลกัของโครงกำรจะถกูสง่เข้ำระบบ Reverse Osmosis เพื่อน ำน ำ้กลบัไปใช้
หมนุเวียนภำยในกิจกรรมตำ่งๆ เช่น น ำ้ทดแทนในระบบหลอ่เย็น (Cooling Tower) รดน ำ้ต้นไม้ หรือท ำควำมสะอำด ท ำให้ไม่มีกำร
ปล่อยน ำ้จำกกระบวนกำรผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคุณลกัษณะของน ำ้ทิง้ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
กระทรวงอตุสำหกรรม  

2) สิง่ปฏิกลูที่เป็นของแข็ง (Solid Waste)  
กระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล มีสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็งเกิดขึน้ โดยปฏิกูลของแข็งที่เกิดขึน้จำกกระบวนกำรผลิตพลงังำน

ทดแทนจำกพืชน ำ้มนั สำมำรถน ำไปเป็นประโยชน์ตอ่อตุสำหกรรมอื่นได้ เช่น กำกตะกอนบอ่บ ำบดั และดินฟอกสก็ีสำมำรถใช้เป็น
ปุ๋ ยในทำงด้ำนเกษตรกรรมได้เป็นอยำ่งดี และส ำหรับสว่นท่ีเหลอืจะจ้ำง Outsource ในกำรก ำจดัของเสยี 

3) อำกำศเสยีและมลภำวะทำงเสยีง (Air Pollution & Noise) 
เนื่องจำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลของ BBF เป็นระบบปิดและมีกระบวนกำรในกำรดึงเมธำนอลที่เหลือจำกกำรท ำ

ปฏิกิริยำมำใช้ใหม ่ท ำให้ไมม่ีอำกำศปนเปือ้นไอระเหยของสำรเคมีออกสูบ่รรยำกำศ จึงไมจ่ ำเป็นต้องมีระบบบ ำบดัอำกำศแตอ่ยำ่ง
ใด ในสว่นของคณุภำพระดบัควำมดงัเสยีงไมเ่กินมำตรฐำนท่ีควบคมุ จึงไมม่ีควำมจ ำเป็นต้องมีระบบจดักำรเป็นพิเศษ 

 
2.4 ธุรกิจด้านการรับเหมาก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction : EPC) และการให้บริการ

เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา (Operation & Maintenance : O&M) 
2.4.1 บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากัด (บริษัทร่วม) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 4 ตลุำคม 2556 โดยเป็นกำรร่วมทนุระหวำ่ง บริษัท ยเูอ

ซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) และ Sebigas S.p.A. จำกประเทศอิตำล ี ซึง่เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำและกำรผลิต
ก๊ำซชีวภำพ  รวมทัง้เป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพมำมำกกว่ำ 50 โครงกำรในทวีปยุโรป  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ และโรงงำนด้ำนพลงังำนต่ำงๆ  ทัง้ในประเทศและ
ตำ่งประเทศในภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   

2.4.2 บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทร่วม) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 15 มีนำคม 2559 โดยเป็นกำร
ร่วมทนุระหวำ่ง บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (บริษัทย่อย) และ Enerray S.p.A. จำกประเทศอิตำลี  ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำร
รับเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ในทวีปยโุรป  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ รวมถึงกำรให้บริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรักษำ (Operation & Maintenance : O&M) ทัง้ใน
ประเทศและตำ่งประเทศในภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเสีย่งภำยใต้กำรเปลีย่นแปลงที่สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจทัง้ปัจจยัภำยใน
และภำยนอก ทัง้นี ้บริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมำก ำหนดให้มีกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงเป็นระบบ โดยจะท ำ
หน้ำที่ก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเสีย่งของแตล่ะธุรกิจให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุและมีกำรแต่งตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงมำ
ด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และให้ถือว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกคน ทุกหน่วยงำนในกำร
จดักำรและควบคมุควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  จำกกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัท ที่มีกำรด ำเนินมำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำ
ให้ปัจจยัเสีย่งตำ่ง ๆ ที่ปรำกฏในปีที่ผำ่นมำได้รับกำรบริหำรจดักำรให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้และเหมำะสม  

ปัจจุบันบริษัทด ำเนินธุรกิจ ลงทุนในอุตสำหกรรมด้ำนพลงังำนสะอำดและพลงังำนทำงเลือก กำรผลิต น ำเข้ำและ
จ ำหน่ำย Latex Emulsion สำรเคมีรวมทัง้อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มันและ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตน ำ้มันหล่อลื่น โรงงำนอุตสำหกรรมโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 
อตุสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม อตุสำหกรรมสี อุตสำหกรรมกระดำษ อตุสำหกรรมก่อสร้ำง โรงไฟฟ้ำและระบบสำธำรณปูโภคและมี
บริษัทร่วมประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลติ จดัจ ำหนำ่ย และจ ำหนำ่ยไบโอดีเซล บริษัทมีควำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคญัตำ่งๆ  ดงันี ้

 
3.1  ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

3.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ  
บริษัท ตัง้เป้ำขยำยธุรกิจด้ำนพลงังำนสะอำด เคมีภณัฑ์และสำธำรณปูโภค  โดยมีแผนขยำยกำรลงทนุทัง้ในประเทศและ

ต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจโดยลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ บริษัท อำจต้องเผชิญกับควำมไม่แน่นอนของ
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ ควำมผนัผวนของสภำวะเศรษฐกิจ ควำมไมแ่นน่อนจำกนโยบำยภำครัฐด้ำนตำ่ง ๆ ประกอบกบัควำมผนั
ผวนรำคำวัตถุดิบ  ปริมำณวตัถุดิบและรำคำปิโตรเคมี จึงอำจเกิดควำมเสี่ยงที่ท ำให้บริษัทไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้  เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ดงักล่ำว บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทุกปี เพื่อ
ร่วมกันวิเครำะห์แนวโน้มอนำคตของสภำพแวดล้อมทำงด้ำนธุรกิจ มีกำรทบทวนและปรับทิศทำงกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ 

     
3.1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ   

บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำครัฐด้ำนต่ำง ๆ เนื่องจำกนโยบำยภำครัฐด้ำนต่ำง ๆ ตลอดจน
ด้ำนพลงังำนทดแทน อำจมีกำรชะลอหรือเปลีย่นแปลงได้ แม้วำ่คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบ
แผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลอืก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2015)  โดยมีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มสดัสว่นกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนเท่ำกบัร้อยละ 20 ตอ่ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ หรือ ร้อยละ 30 ต่อกำรใช้พลงังำนรวม อำจสง่ผลกระทบท ำ
ให้กำรด ำเนินโครงกำรลงทนุใหม่ๆ ของบริษัทมีควำมเสี่ยง เพื่อลดควำมเสี่ยงและโอกำสดงักล่ำว บริษัท ได้มอบหมำยส่วนงำน
รับผิดชอบติดตำมข่ำวสำรและนโยบำยภำครัฐอย่ำงใกล้ชิด เพื่อน ำมำร่วมกันวำงแผนก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและ
โครงกำรลงทนุ 

 
3.1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ปัจจุบันพัฒนำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึน้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เกิดกำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 
ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่ำงๆ และกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบกิจกำรต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้สอดคล้องไปกบักำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำและคู่ค้ำ อนึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นใน กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์ กร ให้ทันต่อกำร
เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ เพื่อลดควำมเสีย่งและกำรสญูเสียโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ ในกำร
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แข่งขนัให้แก่องค์กร บริษัท มีแนวทำงในกำรปรับปรุงและพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมพร้อมในกำรรองรับกำร
ขยำยงำนและธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนำคต รวมทัง้กำรเตรียมกำร ให้เกิดควำมพร้อมในด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยัระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดีและทนัสมยัยิ่งขึน้  นอกจำกนีย้งัก ำหนดนโยบำยสนบัสนนุให้
พนกังำนทกุระดบั เห็นควำมส ำคญัของนวตักรรม เพื่อสร้ำงกำรเติบโตแบบยัง่ยืน 

 
3.1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 
 บริษัทมีแผนกำรขยำยลงทนุด้ำนพลงังำนสะอำด เคมีภณัฑ์และสำธำรณปูโภคในต่ำงประเทศในแถบภมูิภำค CLMV ซึ่ง

เป็นกำรตอ่ยอดธุรกิจปัจจบุนัและเพิ่มโอกำสกำรเติบโตในระยะยำว   บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงอนัเกิดจำกกำรขยำยกำรลงทนุไปยงั
ตำ่งประเทศเป้ำหมำยนัน้ๆ อำทิ เช่น 

- สภำวะควำมผนัผวนเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศเป้ำหมำย 
- ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นทำงกำรเงิน 
- กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรปกครอง  นโยบำยสนบัสนนุกำรลงทนุ กฎหมำยและกฎเกณฑ์ด้ำนภำษีและด้ำนอื่นๆ ที่

เก่ียวข้องกบักำรลงทนุ  
- ควำมผนัผวนรำคำวตัถดุิบและรำคำสนิค้ำและผลติภณัฑ์ในตลำด  
- ศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถของผู้ ร่วมทนุและคูค้่ำ   
เพื่อลดควำมเสี่ยงอนัเกิดจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศดงักล่ำว บริษัทได้มีกำรศึกษำและวิเครำะห์รำยละเอียดด้ำน  

กฎหมำย นโยบำยภำครัฐและประเด็นตำ่งๆ ด้ำนภำษี รวมถึงปัจจยัอื่น ๆที่กลำ่วข้ำงต้น เพื่อประเมินผลกระทบที่อำจจะเกิดขึน้ต่อ
กำรลงทนุและน ำผลกำรวิเครำะห์ดงักลำ่วมำประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของในลงทนุ    
  
3.2  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk)  
     บริษัท มีควำมเสีย่งในด้ำนกำรด ำเนินงำน  โดยมีควำมเสีย่งที่ส ำคญัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1 ความเสี่ยงธุรกิจ จัดหา น าเข้าและจ าหน่ายสารเคมี (Trading)  
 3.2.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
  ธุรกิจ จดัหำ น ำเข้ำ และจ ำหน่ำยสำรเคมีและอปุกรณ์ที่ใช้ในโรงงำนอตุสำหกรรมต่ำงๆที่ส ำคญั ได้แก่ โรงแยกก๊ำซ โรง
กลัน่น ำ้มนั และโรงงำนปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งสว่นใหญ่เป็นผู้ผลิตในอตุสำหกรรมพืน้ฐำนของประเทศ โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำและบริกำรให้แก่ลกูค้ำรำยใหญ่ ซึ่งลกูค้ำรำยใหญ่ดงักล่ำวของบริษัทส่วนใหญ่มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจแยกเป็น
หลำยกลุม่ธุรกิจ โดยในแตล่ะกลุม่ธุรกิจมีควำมต้องกำรสินค้ำของบริษัทแตกต่ำงกนัไปในหลำยกลุม่สินค้ำ และมีกำรสัง่ซือ้สินค้ำ
จำกบริษัท รวมทัง้กำรติดตอ่ เจรจำ ตอ่รองกบับริษัท แยกกนัในแตล่ะกลุม่ธุรกิจ  ซึง่เมื่อรวมรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำให้แตล่ะกลุม่
ธุรกิจของลกูค้ำรำยใหญ่รำยหนึง่ๆ จะมีสดัสว่นท่ีสงูเมื่อเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยรวมของบริษัท  
  บริษัทอำจมีควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงลกูค้ำรำยใหญ่ในระดบัหนึ่ง แต่หำกพิจำรณำถึงควำมต้องกำรของลกูค้ำรำยใหญ่ 
สนิค้ำของบริษัทก็มีควำมจ ำเป็นที่ลกูค้ำต้องใช้อย่ำงต่อเนื่อง และสินค้ำบำงประเภทจ ำเป็นต้องใช้ในกระบวนกำรผลิตของลกูค้ำ 
เนื่องจำกสนิค้ำดงักลำ่วบริษัทเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยของผู้ผลติรำยใหญ่ที่มีช่ือเสยีงในตำ่งประเทศ ซึง่ลกูค้ำของบริษัทให้กำรยอมรับ
ในกำรใช้ผลิตภณัฑ์จำกผู้ผลิตดงักล่ำวในกระบวนกำรผลิตของลกูค้ำ  ดงันัน้ลกูค้ำจึงมีควำมต้องกำรซือ้สินค้ำของบริษัทอย่ำง
ต่อเนื่องและบริษัทมีควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้ำดงักลำ่วมำโดยตลอด ซึ่งนอกเหนือจำกกำรขำยสินค้ำและอปุกรณ์ประเภทต่ำงๆ 
แล้ว บริษัทยงัให้ค ำปรึกษำที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ให้บริกำรหลงักำรขำย โดยทีมงำนขำยที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในธุรกิจเป็นอยำ่ง
ดี บริษัทมีกำรประเมินควำมพงึพอใจของลกูค้ำตอ่กำรให้บริกำรของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อน ำมำปรับปรุง อีกทัง้ยงัให้ค ำแนะน ำ
และวำงแผนร่วมกับลกูค้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร ตลอดจนมีกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข กฎเกณฑ์ ข้อก ำหนดของ
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ลกูค้ำอยำ่งครบถ้วน ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำด้วยดีมำโดยตลอด   นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรหำลกูค้ำ
ใหม่ๆ  เพิ่มเติม เพื่อลดกำรพึง่พิงลกูค้ำรำยใดรำยหนึง่มำกเกินไป 
 
 3.2.1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนสินค้า   
  สนิค้ำเคมีภณัฑ์ที่บริษัทจ ำหนำ่ยสว่นใหญ่เป็นผลผลติของอตุสำหกรรมปิโตรเคมี ซึง่มีรำคำผนัแปรตำมรำคำน ำ้มนัดิบใน
ตลำดโลกและภำวะอตุสำหกรรมปิโตรเคมทีี่มีกำรเปลีย่นแปลงเป็นวฏัจกัร ท ำให้บริษัทมีควำมเสีย่งในเร่ืองของต้นทนุสนิค้ำ ซึง่อำจ
สง่ผลกระทบตอ่ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทอยำ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทได้มีกำรติดตำมสภำวะกำรเคลื่อนไหวของรำคำเคมีภณัฑ์ทัง้ใน
ประเทศและตำ่งประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของรำคำน ำ้มนัดิบในตลำดโลกอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมกบักำรเปลี่ยนแปลง
รำคำต้นทนุสนิค้ำของบริษัท และเพื่อวำงแผนกำรขำยและวำงแผนกำรบริหำรสนิค้ำคงคลงัได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ   
  อยำ่งไรก็ตำมควำมเสีย่งของบริษัทจำกกำรเปลีย่นแปลงรำคำสนิค้ำในตลำดโลกจำกปัจจยัดงักลำ่วอำจถกูจ ำกดัลงได้ใน
ระดบัหนึ่ง เนื่องจำกลกูค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลกูค้ำที่อยู่ในธุรกิจน ำ้มนั และปิโตรเคมี ซึ่งมีควำมเข้ำใจในสภำวะ แนวโน้ม 
และวฏัจกัรของรำคำวตัถดุิบดงักลำ่วอยูแ่ล้ว ท ำให้บริษัทมีควำมยืดหยุน่ในกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำได้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ในปัจจัยอนัมีผลต่อรำคำสินค้ำดงักลำ่ว ประกอบกับสินค้ำที่บริษัทสัง่ซือ้หรือน ำเข้ำมำเพื่อจ ำหน่ำยส่วนใหญ่จะมีค ำสัง่ซือ้จำก
ลกูค้ำลว่งหน้ำแล้ว หรือเป็นสนิค้ำที่มีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยกบัลกูค้ำเป็นรำยปีและมีกำรก ำหนดรำคำซือ้ขำยที่แนน่อนอยูแ่ล้ว  
   
 3.2.1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้า (Principle) รายใหญ่  
  บริษัทมีทัง้กำรน ำเข้ำและสัง่สินค้ำจำกผู้ผลิตในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อจดัจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทสำรเคมี และ
อปุกรณ์ส ำหรับใช้ในโรงงำนอตุสำหกรรมตำ่งๆ ซึง่สนิค้ำหลกัๆ ที่บริษัทจดัจ ำหน่ำย บริษัทได้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยให้กบัผู้ผลิตรำย
ใหญ่ 3 รำย ได้แก่ UOP LLC, PALL Corporation และบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกดั (บริษัทย่อยของบริษัท ปตท.เคมิคอล จ ำกดั 
(มหำชน)  
  บริษัทได้รับแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำและอุปกรณ์กับผู้ผลิตสินค้ำรำยใหญ่ดงักล่ำว โดยมีสญัญำเป็นตวัแทน
จ ำหน่ำยสว่นใหญ่มีอำยปุระมำณ 1 - 3 ปี และมีเง่ือนไขในกำรต่ออำยสุญัญำไว้อย่ำงชดัเจน บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่
คู่สญัญำไม่ต่ออำยุสญัญำหรือขอยกเลิกสญัญำเมื่อครบก ำหนด ซึ่งจะท ำให้บริษัทสูญเสียรำยได้จำกกำรเป็นตัวแทนในกำร
จ ำหนำ่ยสนิค้ำนัน้ๆ 

อยำ่งไรก็ตำมตลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำบริษัทมีกำรพฒันำควำมสมัพนัธ์อนัดีและได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ผลิตทัง้หมด
ดงักลำ่วอยำ่งตอ่เนื่องมำโดยตลอด  บริษัทมีแนวโน้มกำรสัง่ซือ้สนิค้ำจำกผู้ผลิตเพิ่มขึน้ตำมกำรเติบโตของยอดขำยของบริษัท ท ำ
ให้มีควำมเช่ือมัน่วำ่บริษัทจะได้รับกำรตอ่อำยสุญัญำกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กบัผู้ผลิตดงักลำ่วต่อเนื่องต่อไปในอนำคต 
นอกจำกนีบ้ริษัทไมเ่คยมีประวตัิไมไ่ด้รับกำรตอ่สญัญำกบัผู้ผลติรำยใหญ่ดงักลำ่วตลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำ 

 
 3.2.2  ความเสี่ยงธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพืชพลังงาน 
 3.2.2.1 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ   

โรงไฟฟ้ำจำกพืชพลงังำน จะใช้หญ้ำเนเปียร์เป็นวตัถดุิบหลกัในกำรผลิต บริษัท ตระหนกัถึงควำมเสี่ยงด้ำนวตัถดุิบ ทัง้
ควำมผนัผวนด้ำนปริมำณและรำคำ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่กระบวนกำรผลติ เพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่ว บริษัท ได้สง่เสริมสนบัสนนุ
เกษตรกรในพืน้ท่ี รอบ ๆ โรงงำนปลกูหญ้ำเนเปียร์ และมีสญัญำรับซือ้ในระยะยำว โดยมีกำรท ำโครงกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่
เกษตรกรในเร่ืองกำรปลกูหญ้ำและสง่เสริมให้มีกำรปลกูหญ้ำเพื่อน ำมำขำยป้อนให้กบัโรงงำน สนบัสนนุเงินทนุตัง้ต้นแก่เกษตร 
พร้อมสนบัสนุนด้ำนเคร่ืองจักรหนกัในกำรเตรียมพืน้ที่ปลกู บริกำรรถเก็บเก่ียวและขนส่งมำยงัโรงงำน นอกจำกนีบ้ริษัท ยงัได้
ท ำกำรศกึษำหำพืชพลงังำนอื่นทดแทนอยำ่งตอ่เนื่อง  
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 3.2.2.2  ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน 

โรงงำนอำจมีควำมเสีย่งจำกกำรเกิดอบุตัเิหตอุนัตรำยภำยในโรงงำน เนื่องจำกควำมบกพร่องของอปุกรณ์ควำมปลอดภยั 
หรือควำมบกพร่องในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน ทัง้นีบ้ริษัทได้คดัเลือกเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและมีควำมปลอดภยัสงูสดุ   ถกูต้อง
ตำมหลกัวิศวกรรมและมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิงำน  เพื่อป้องกนัและลดกำรเกิดอบุตัิเหตุ และรักษำประสิทธิภำพ
ของระบบ โดยให้บริษัท Sebigas จำกประเทศอิตำลทีี่เป็นผู้น ำและมีประสบกำรณ์ด้ำนนีม้ำยำวนำนเป็นผู้ รับผิดชอบงำนออกแบบ
และก่อสร้ำง   รวมถึงกำรจดัอบรมบคุลำกรท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนกำรผลติเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถกูต้องตำมหลกัวิศวกรรม
และมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิงำน  เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้กบัโครงกำรและมีผลกระทบลกุลำมไปยงั
ชมุชนใกล้เคียงซึง่ตัง้อยูต่ิดกบัโรงงำน  นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้จำกควำมเสีย่งดงักลำ่ว บริษัทได้
ท ำประกนัภยัควำมเสีย่งประเภท All Risk โดยก ำหนดเง่ือนไขควำมคุ้มครองที่ครอบคลมุควำมเสียหำยในทรัพย์สิน ควำมเสียหำย
ตอ่บคุลำกรของบริษัท และควำมเสยีหำยตอ่บคุคลที่ 3  

 
3.2.3  ความเสี่ยงธุรกิจโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม  

โรงงำนผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Petroleum Production Plant, PPP) ตัง้อยูท่ี่ ต ำบลกกแรต อ ำเภอ กงไกรลำศ จงัหวดั 
สโุขทยั ได้ด ำเนินกำรผลติเชิงพำณิชย์แล้วตัง้แตต้่นปี 2557 ทัง้นีบ้ริษัทมีควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนในโรงงำนดงักลำ่ว ดงันี ้ 

3.2.3.1  ความเสี่ยงความผันผวนปริมาณวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลกัที่ส ำคัญในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของโรงงำน  ได้แก่ ก๊ำซจำกกำรผลิตปิโตรเลียม 

(Associated Gas) ซึง่เป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลติน ำ้มนัดิบ โดยบริษัทมีสญัญำที่จะซือ้ก๊ำซดงักลำ่วจำกบริษัท สยำมโม
เอโกะ จ ำกดั (SML) บนพืน้ที่ในสมัปทำนปิโตรเลียมจำกฐำนผลิตบรูพำ-เอ และมีสญัญำซือ้ก๊ำซจำก บริษัท ปตท.สผ. บนพืน้ที่
สมัปทำนปิโตรเลียมฐำนผลิตเสำเถียร-เอ บริษัทอำจได้รับควำมเสี่ยงหำก SML และบริษัท ปตท.สผ. ไม่สำมำรถจดัสง่วตัถดุิบ
ให้กบับริษัทได้เพียงพอตอ่กำรผลติในปริมำณที่ได้คำดกำรณ์ไว้ ซึง่อำจท ำให้บริษัทประสบกบัภำวะขำดแคลนวตัถดุิบ  หรือวตัถดุิบ
ไม่ได้คุณภำพตำมที่คำดกำรณ์ไว้ ซึ่งอำจสง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของโรงงำนได้  เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงดงักล่ำว 
บริษัทได้ด ำเนินกำรเจรจำขอปริมำณก๊ำซเพิ่มเติม และขยำยระยะเวลำสญัญำจดัหำก๊ำซให้ยำวนำนขึน้และพยำยำมเจรจำหำ
แหลง่ก๊ำซส ำรองอื่น ๆ เพิ่มเติมตอ่ไป   

นอกจำกนี ้บริษัทยงัอำจได้รับควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงรำคำ Associated Gas เนื่องจำกกำรใช้ Associated Gas 
เป็นกำรน ำผลพลอยได้จำกกำรผลิตปิโตรเคมีซึ่งเป็นทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศมำใช้ประโยชน์ กำรก ำหนดรำคำซือ้ขำย 
Associated Gas จึงต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมเชือ้เพลิงธรรมชำติก่อน เพรำะมีผลต่อรำยได้ค่ำธรรมเนียมของภำครัฐที่จะ
เกิดขึน้ในอนำคต   ดงันัน้ หำกมีกำรก ำหนดรำคำซือ้ขำย Associated Gas ในทิศทำงที่เพิ่มสงูขึน้ จะมีผลต่อรำคำต้นทนุวตัถดุิบ
หลกั ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ 

 
 3.2.3.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย 
 บริษัทจ ำหนำ่ย CNG ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตของโครงกำรและมีปริมำณมำกที่สดุเมื่อเทียบกบั
ผลติภณัฑ์อื่นๆ ในปริมำณที่ผลติได้ทัง้หมดของ CNG ให้กบับริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (ปตท.) โดยตำมบนัทกึข้อตกลงโครงกำร
ผลติก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) ที่ได้จำกแหลง่ผลิตน ำ้มนัดิบเพื่อกำรคมนำคม (จงัหวดัสโุขทยั) ที่บริษัทได้ลงนำมร่วมกนักบั ปตท. 
เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2555 นัน้ ปตท. ได้แสดงเจตนำรมณ์ที่จะพิจำรณำซือ้ CNG ทัง้หมดที่บริษัทผลติได้จำกโครงกำร ในรำคำที่
เห็นวำ่มีควำมคุ้มคำ่และเหมำะสมตอ่กำรซือ้ไปเพื่อจ ำหนำ่ยตอ่ ตำม ปริมำณที่ตกลงกนัทัง้หมด และได้มีกำรลงนำมในสญัญำซือ้
ขำย CNG ที่ได้จำกโครงกำรร่วมกนัเมื่อวนัท่ี 12 มีนำคม  2556 
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 ส ำหรับ LPG และ NGL ซึ่งมีปริมำณกำรผลิตรองลงมำจำก CNG และมีปริมำณน้อย เมื่อเทียบกบัควำม ต้องกำรของ
ตลำด บริษัทได้จ ำหนำ่ย LPG ให้กบัผู้ซือ้ที่มีศกัยภำพ ซึ่งเป็นกลุม่ผู้ประกอบกำรตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนั
เชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543  สว่น NGL นัน้บริษัทก็ได้จ ำหนำ่ยให้กบัผู้ผลติสนิค้ำเคมีภณัฑ์ทัว่ไป    
 บริษัทจึงอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลกูค้ำเพียงรำยเดียวในกรณีกำรจ ำหน่ำย CNG หรือมีจ ำนวนลกูค้ำที่น้อย
รำยจำกกำรขำยผลติภณัฑ์ทัง้สำมประเภท ท ำให้บริษัทอำจไมม่ีอ ำนำจในกำรตอ่รองมำกนกั ประกอบกบัก๊ำซ ธรรมชำติเป็นสินค้ำ
ที่อยูใ่นกำรควบคมุของภำครัฐ ท ำให้บริษัทอำจไมส่ำมำรถก ำหนดรำคำขำยสนิค้ำได้อยำ่งแท้จริง  ประกอบในปี 2559 บริษัทจึงได้
ให้บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอยี่ จ ำกดั เข้ำซือ้กิจกำรโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำและโรงไฟฟ้ำเสำเถียร - เอ ขนำดก ำลงักำรผลิต 7 MW ซึ่งใช้
เชือ้เพลงิ CI หรือ CNG เพื่อเป็นทำงเลอืกในกำรพึง่พำตลำด CNG 
 
 3.2.3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

ผลติภณัฑ์ที่ผลติได้จำกโรงงำนผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม เป็นผลติภณัฑ์ที่มีกำรเปลีย่นแปลงรำคำขึน้ลงอ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำดโลก  แต่ที่ผ่ำนมำเนื่องจำกรัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชือ้เพลิงทำงเลือกในภำคขนส่ง เพื่อลด
ผลกระทบตอ่สภำพเศรษฐกิจอนัเนื่องมำจำกรำคำน ำ้มนัดิบและน ำ้มนัส ำเร็จรูปในตลำดโลกที่มีกำรปรับตวัขึน้ลง ลดมลภำวะต่อ
สิง่แวดล้อม และสนบัสนนุยทุธศำสตร์พลงังำนของประเทศ ที่สนบัสนนุให้ใช้เชือ้เพลงิที่สำมำรถจดัหำได้จำกแหลง่ภำยในประเทศ 
ดงันัน้ รำคำก๊ำซ CNG และ LPG ที่จ ำหนำ่ยในประเทศจึงเป็นรำคำที่ถกูควบคมุโดยภำครัฐมำอย่ำงต่อเนื่อง และยงัคงเป็นรำคำที่
อยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่ตลำดโลก และไมค่อ่ยมีกำรเปลีย่นแปลงมำกนกั ท ำให้ผู้ประกอบกำรไมส่ำมำรถก ำหนดรำคำเสนอขำยได้อย่ำง
เหมำะสม เป็นธรรมและสอดคล้องกบัต้นทนุกำรผลติที่เกิดขึน้จริง  

 
 3.2.3.4  ความเสี่ยงจากการไม่มีกรรมสิทธ์ิบนที่ดินซ่ึงเป็นที่ตัง้ของโรงงาน  

บริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำที่ดินจำกบคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกนักบับริษัท 3 รำย เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของโครงกำร อำยสุญัญำเช่ำ 4 ปี 
เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ให้เช่ำยินยอมให้สทิธิบริษัทต่ออำยกุำรเช่ำได้อีกครำวละ 4 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 16 ปี นบัแต่
ครบก ำหนดระยะเวลำ 4 ปี ของสญัญำเช่ำฉบบัแรก ซึ่งกำรต่ออำยกุำรเช่ำจะมีผลเมื่อบริษัทได้มีหนงัสือแจ้งควำมประสงค์ไปยงั
ผู้ให้เช่ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ  ซึง่ตำมเง่ือนไขของสญัญำเช่ำดงักลำ่ว บริษัทอำจได้รับควำมเสี่ยงหำก
ผู้ ให้เช่ำบอกเลิกกำรให้เช่ำกบับริษัทในอนำคต  อย่ำงไรก็ตำม ตำมเง่ือนไขกำรสิน้สดุสญัญำและบอกเลิกสญัญำเช่ำที่ไม่ใช่กำร
บอกเลิกโดยบริษัท มีเพียงกรณีที่บริษัทถูกศำลสัง่ให้เป็นบุคคลล้มละลำย และจำกกำรที่บริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำที่ดินและจด
ทะเบียนกำรเช่ำที่ดินกบัเจ้ำพนกังำนที่ดินเพื่อให้มีผลผกูพนัตำมกฎหมำย  บริษัทจะสำมำรถใช้ประโยชน์บนที่ดินได้ในระยะยำว
เพื่อประกอบธุรกิจได้ตำมที่ระบุในสญัญำ (หำกไม่จดทะเบียนตำมกฎหมำย สญัญำเช่ำดงักล่ำว จะมีผลบงัคบัใช้ได้เพียง 3 ปี 
หลงัจำกนัน้ผู้ เช่ำอำจใช้สทิธิบอกเลกิสญัญำได้) อีกทัง้ตำมเง่ือนไขของสญัญำเช่ำ หำกบริษัทถกูรอนสิทธิหรือถกูโต้แย้งสิทธิไม่ว่ำ
กรณีใดๆจนเป็นเหตใุห้บริษัทไมอ่ำจเข้ำครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่ เช่ำไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น ผู้ ให้เช่ำหรือเจ้ำของ
ที่ดินจะต้องชดใช้คำ่เสยีหำย คำ่ขำดประโยชน์ รวมตลอดถึงคำ่ใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่บริษัท ซึ่งอำจเป็นจ ำนวนเงินที่สงู  
ดงันัน้ เจ้ำของที่ดินจึงไมน่ำ่จะปฏิบตัิผิดสญัญำดงักลำ่ว 

 
 3.2.3.5  ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน  

ผลติภณัฑ์ของโรงงำนเป็นวสัดไุวไฟ และมีควำมเสีย่งสงูจำกกำรเกิดอนัตรำย ท่ีอำจสง่ผลกระทบร้ำยแรงกบัโครงกำรและ
ชมุชนใกล้เคียงได้ เช่น กรณีเกิดกำรร่ัวไหลของก๊ำซ หรือกรณีเกิดอคัคีภยั เป็นต้น ทัง้ที่อำจจะเกิดจำกควำมบกพร่องในกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ของพนกังำน หรือเกิดจำกอำยกุำรใช้งำนของอปุกรณ์ประกอบต่ำงๆ ซึ่งต้องใช้ควำมระมดัระวงัในกำรควบคมุ ดแูล และ
บริหำรจดักำร  
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อยำ่งไรก็ตำม เนื่องจำกโรงงำน PPP เป็นโรงงำนท่ีใช้เทคโนโลยีในกำรผลติเทียบเท่ำกบับริษัทผู้ผลิตก๊ำซธรรมชำติชัน้น ำ

ของประเทศ รวมถึงกำรออกแบบระบบกำรผลิตต่ำงๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องต่ำงๆ และต้อง
เป็นไปตำมข้อก ำหนดในสญัญำซือ้ขำย Associated Gas กบั SML โดยกำรออกแบบโครงกำรต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและ
มำตรฐำนของประเทศไทย ซึ่งหมำยรวมถึงกำรวำงท่อ จุดเช่ือมต่อระบบกำรลกุไหม้ และระบบควำมปลอดภยัต่ำงๆ ภำยใน
โครงกำร ที่ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลก ำหนด  ทัง้นี ้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้กับโครงกำรและมีผลกระทบ
ลกุลำมไปยงั SML ซึง่ตัง้อยูต่ิดกบัท่ีดินของโครงกำร นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ท ำประกนัภยัควำมเสี่ยงประเภท All Risk โดยก ำหนด
เง่ือนไขควำมคุ้มครองที่ครอบคลมุควำมเสยีหำยในทรัพย์สนิ ควำมเสยีหำยตอ่บคุลำกรของบริษัท และควำมเสยีหำยตอ่บคุคลที่ 3  

 
3.2.4 ความเสี่ยงธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  

บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด ได้ลงทนุในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั ง้บนหลงัคำ (Solar PV 
Rooftop) โดยท ำสญัญำขำยไฟฟ้ำให้กบักำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำคเป็นระยะเวลำ 25 ปี ปัจจุบนับริษัท มี
ทัง้หมด 2 โรงงำนซึง่ได้มีกำรด ำเนินกำร จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์แล้ว   ดงันีค้ือ  

1.  โรงงำนผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV Rooftop) ขนำด 750.20 kWp บริษัท วงศ์
บณัฑิต จ ำกดั ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี                                                         

2. โรงงำนผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV Rooftop)  ขนำด 924.56 kWp บริษัท สห
ไทยสตีลไทย จ ำกดั (มหำชน) ตัง้อยูท่ี่ อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร  

บริษัท อำจมีควำมเสีย่งในกำรด ำเนินกิจกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนท่ีติดตัง้บนหลงัคำ (Solar PV  Rooftop) ดงันี ้
3.2.4.1  ความเสี่ยงระบบผลิตไฟฟ้า มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้  
เนื่องจำกประสทิธิภำพระบบผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำรท่ีสง่ผลตอ่ 

ประสทิธิภำพของระบบ อำทิเช่น สภำพภมูิอำกำศ  แสงแดดและควำมร้อน ตลอดจน ควำมสกปรกของแผน่รับแสงอำทิตย์ ก็สง่ผล
ตอ่ประสทิธิภำพกำรผลติดงักลำ่วเช่นกนั  จำกปัจจยัทัง้หมดดงักลำ่วนัน้ก็เป็นควำมเสี่ยงที่จะสง่ผลท ำให้ประสิทธิภำพระบบผลิต
ไฟฟ้ำอำจไม่เป็นไปตำมที่ออกแบบไว้ อย่ำงไรก็ตำมทำงบริษัท ก็ได้พยำยำมด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงดงักลำ่วและท ำให้เกิด
ประสิทธิภำพสงูสดุด้วยกำรด ำเนินกำรดงันี  ้คือ ใช้เทคโนโลยีกำรออกแบบจำกผู้ เช่ียวชำญจำกอิตำลี  คือ บริษัท Enerry S.p.A. 
และจดัท ำสญัญำ O&M เพื่อบ ำรุงรักษำ ตรวจสอบและปรับปรุงประสทิธิภำพของระบบให้สำมำรถผลติกระแสไฟฟ้ำได้สงูสดุอย่ำง
สม ่ำเสมอ 
 

3.2.5  ความเสี่ยงธุรกิจเคมีภณัฑ์  
 ความเสี่ยงของบริษัทลูก (บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด หรือ UAPC)  

บริษัท ด ำเนินธุรกิจผลติ และจ ำหนำ่ยลำเท็กซ์อีมลัชัน่และลำเท็กซ์โพลเิมอร์ ที่ใช้ในอตุสำหกรรมตำ่ง ๆ เช่น อตุสำหกรรม
สแีละกำรเคลอืบ อตุสำหกรรมหมกึพิมพ์และกำรพิมพ์ อตุสำหกรรมกำวและเทปกำว อตุสำหกรรมกระดำษและบรรจุภณัฑ์  และ
อตุสำหกรรมกำรก่อสร้ำง เป็นต้น บริษัทอำจมีควำมเสีย่งจำกกำรประกอบธุรกิจดงักลำ่วดงันี  ้
 3.2.5.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ   
บริษัท มีแผนขยำยก ำลงักำรผลติ โดยกำรสร้ำงโรงงำนผลติใหมใ่ห้มีประสทิธิภำพในกำรผลติที่ดีและทนัสมยั ลดต้นทนุกำรผลิตลง 
โดยจะมีกำรน ำเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในกำรวิจยัและพฒันำที่ทนัสมยัส ำหรับกำรสร้ำงสินค้ำใหม่มำใช้ในโรงงำน ซึ่งบริษัท ต้องกู้
เงินจำกแหล่งเงินทนุและมีภำระดอกเบีย้เงินกู้ ยืม ที่อำจกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัทได้ หำกบริษัท ด ำเนินกำรไม่ได้ตำม
เป้ำหมำย ซึ่งอำจจะเกิดขึน้จำกควำมผนัผวนของสภำวะเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจยัที่มิสำมำรถควบคมุได้   ดงันัน้เพื่อลดควำมเสี่ยง
ดงักลำ่ว บริษัทเร่งด ำเนินนโยบำยในทำงธุรกิจ โดยกำรเพิ่มฐำนลกูค้ำให้มำกขึน้ และพฒันำสินค้ำใหม่ๆ  เพื่อให้เข้ำสูต่ลำดใหม่ๆ  
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รวมทัง้ตลำดต่ำงประเทศและได้ติดตำมสภำวะเศรษฐกิจอย่ำงใกล้ชิดตลอดเวลำ ส ำหรับกำรลงทนุ บริษัทก็ได้มีกำรศึกษำและ
ระมดัระวงัในเร่ืองดงักลำ่วด้วยควำมรอบคอบ เพื่อลดควำมเสีย่งในด้ำนกระแสเงินสดและดอกเบีย้กู้ยืมดงักลำ่ว   
 
 3.2.5.2  ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ   
วตัถดุิบหลกัในกำรผลติ เป็นวตัถดุิบที่น ำเข้ำมำจำกตำ่งประเทศสว่นหนึง่ และต้องใช้ระยะเวลำในกำรสัง่ซือ้ หำกมีลกูค้ำรำยใหญ่
สัง่ซือ้ในปริมำณมำกในช่วงเวลำนัน้ ๆ  อำจท ำเกิดควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนวตัถุดิบในกำรผลิตได้ตำมควำมต้องกำรลกูค้ำ 
บริษัท จึงได้มีกำรบริหำรจดักำรลดควำมเสีย่งดงักลำ่ว โดยกำรท ำแผนปริมำณกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบ โดยวิเครำะห์หรือคำดกำรณ์จำก
ข้อมลูที่ลกูค้ำสัง่ซือ้เป็นประจ ำและคำดกำรณ์กำรสัง่ซือ้สนิค้ำจำกควำมต้องกำรของตลำด และได้ท ำกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบมำส ำรองไว้
ในปริมำณที่เหมำะสม เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งดงักลำ่ว  
 
 3.2.5.3  ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยใีหม่ในกระบวนการผลิต   
 บริษัทอำจมีควำมเสีย่งจำกกำรปรับเปลีย่นหรือน ำเทคโนโลยีใหมห่รือน ำเทคโนโลยีใหมแ่ละทนัสมยัมำใช้ในกระบวนกำร
ผลติ ที่อำจจะท ำให้อปุกรณ์และเคร่ืองจกัรที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนัไมส่ำมำรถใช้ในกำรผลิตสอดคล้องกบัเทคโนโลยีที่น ำมำใช้ได้  ซึ่งจะ
สง่ผลกระทบต่อกำรผลิตที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย อย่ำงไรก็ตำม เพื่อลดควำมเสี่ยงกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทมีทีมงำนที่มี
ควำมรู้ ควำมช ำนำญ และมีทีมที่ปรึกษำ ที่ได้ท ำกำรศึกษำข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีดังกล่ำว ก่อนที่จะน ำมำใช้ใน
กระบวนกำรผลิต ขณะเดียวกนัได้ร่วมโครงกำรกนัทำง ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (ส.ว.ท.ช) ในกำร
พฒันำสนิค้ำใหมด้่วยเคร่ืองมือที่ทนัสมยัที่ทำง ส.ว.ท.ช  ได้ติดตัง้ไว้ 
 
 3.2.5.4  ความเสี่ยงจากการเกิดภยัธรรมชาติ 
 บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดภยัธรรมชำติ ต่ำง ๆ อำทิเช่น น ำ้ท่วม แผ่นดินไหว ภำวะภยัแล้ง สง่ผลกระทบท ำใ ห้
โรงงำนไม่สำมำรถผลิตสินค้ำได้ ตำมควำมต้องกำรลกูค้ำ  ซึ่งบริษัทตระหนกัในควำมเสี่ยงดงักลำ่ว และได้มีกำรท ำประกันภยั
โรงงำนให้ครอบคลมุควำมเสีย่งดงักลำ่วแล้ว ส ำหรับกรณีที่เกิดภำวะภยัแล้ง บริษัท ได้รับควำมร่วมมือกบัสถำบนัน ำ้ในกำรขดุเจำะ
บอ่บำดำล และได้ท ำกำรติดตัง้ถงัขนำดใหญ่เพื่อเก็บน ำ้ส ำรองไว้ 
 

3.2.6  ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ   
  จำกแผนกำรขยำยธุรกิจและขยำยกำรลงทนุ ตลอดจนกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจโดยลงทนุในธุรกิจใหม่ ๆ นัน้ ควำม
พร้อมของบุคลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยตวัทำงธุรกิจจึงเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จที่ส ำคญั หำกบริษัทไม่สำมำรถจดัเตรียมและ
พฒันำบคุลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์เพียงพอแล้ว อำจสง่ผลกระทบต่อเป้ำหมำยกำร ขยำยตวัทำงธุรกิจในระยะ
ยำว   
 บริษัทด ำเนินกำรลดควำมเสีย่งด้ำนกำรเตรียมบคุลำกร เพื่อรองรับกำรเติบโตทำงธุรกิจโดยน ำเคร่ืองมือด้ำนกำรพฒันำ
บุคลำกรมำใช้ในกำรพัฒนำศกัยภำพพนกังำนและกำรบริหำรสำยอำชีพ เพื่อรองรับควำมต้องกำรผู้บริหำรระดบัสูงทัง้ในเชิง
ปริมำณและคณุภำพ มีกำรก ำหนดต ำแหน่งงำนที่ส ำคญั และแผนพฒันำบคุลำกรรำยบุคคล (Individual Development Plan, 
IDP) พร้อม ทัง้มีกำรติดตำมแผนกำรพฒันำบคุลำกรและปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และเป้ำหมำยขององค์กรอย่ำง
ตอ่เนื่อง   
 

 3.2.7  ความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดต าแหน่งส าคัญ 
 ในสภำวะปัจจบุนัท่ีอำจมีกำรทยอยเกษียณอำยขุองบคุลำกร และอตัรำกำรหมนุเวียนของบคุลำกรในองค์กร อำจสง่ผล
กระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจและเป้ำหมำยทำงธุรกิจ  ดงันัน้กำรวำงแผนกำรสร้ำงผู้สบืทอดต ำแหน่งส ำคญั เป็นองค์ประกอบส ำคญั
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ของกำรวำงแผนกลยุทธ์ที่จะท ำให้ธุรกิจสำมำรถด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องและรำบร่ืน เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดผู้สืบทอด
ต ำแหน่งส ำคญั บริษัทได้ด ำเนินกำรท ำแผน Succession Plan โดยเร่ิมจำกระดบับริหำรและต ำแหน่งส ำคญัอื่น ๆ  ควบคู่กนัไป
พร้อมทัง้มีกำรติดตำมแผนด ำเนินงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
 

3.2.8  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT)  
 ปัจจบุนักำรบริหำรจดักำรข้อมลูด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งต่อองค์กร บริษัทอำจมีควำมเสีย่งข้อมลู

บน server เสยีหำยหรือสญูหำย ซึง่อำจเกิดจำกตวัอปุกรณ์ของ Server เองที่ท ำงำนบกพร่องหรืออำจเกิดจำกปัจจยัภำยนอกเช่น 
เพลิงไหม้อำคำรส ำนกังำน เป็นต้น เพื่อลดควำมเสี่ยงในเร่ืองดงักลำ่ว บริษัท ได้ด ำเนินกำรเช่ำ DR Site ภำยนอกเพื่อรองรับกำร
หยดุชะงกักำรด ำเนินธุรกิจที่อำจจะเกิดขึน้จำกปัจจยัเสีย่งดงักลำ่ว  นอกจำกนีบ้ริษัทก็ได้มีกำรจดัท ำแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทำงธุรกิจ เพื่อรองรับเหตกุำรณ์ที่มิอำจจะคำดกำรณ์ดงักลำ่วด้วย  

 
3.2.9  ความเสี่ยงจากการหยุดชะงกัการด าเนินธุรกิจ  
 บริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจที่มีควำมหลำกหลำยในแตล่ะหนว่ยธุรกิจ และมีโรงงำนผลติหลำยพืน้ท่ีภำยในประเทศ มีโอกำส

ได้รับควำมเสีย่งจำกกำรหยดุชะงกัของกำรผลติและกำรด ำเนินธุรกิจ ซึง่อำจเกิดจำกควำมผิดพลำดของบคุลำกร อบุตัิเหต ุอปุกรณ์
เคร่ืองจักรขัดข้อง ภยัธรรมชำติ ภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย ภัยจำกควำมไม่สงบทำง กำรเมืองและภยัอนัตรำยอื่นๆ ที่ยำกต่อกำร
คำดกำรณ์ได้ อำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่บริษัทได้ 

 เพื่อเป็นกำรลดโอกำสและผลกระทบจำกภยัคกุคำมดงักลำ่ว บริษัท จึงได้ก ำหนดแผนกำรบริหำรควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจ 
(BCM) ซึง่เป็นเคร่ืองมือบริหำรจดักำรรองรับเหตกุำรณ์วิกฤตตำ่ง ๆ ที่อำจกระทบตอ่บริษัทได้ โดยบริษัท ได้มีกำรด ำเนินงำนอย่ำง
เป็นระบบ จัดให้มีกำรฝึกอบรมระดับผู้บริหำร ผู้ จัดกำร และ หวัหน้ำงำน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเร่ืองดงักล่ำว ส่งเสริมให้
ตระหนกัถึงกำรมีสว่นร่วมในกำรด ำเนินกำรเร่ืองดงักล่ำว และจดัให้มีแผนฉุกเฉินและแผนกำรซ้อมกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกิจ นอกจำกนีบ้ริษัท ยงัได้ท ำประกนัภยัคุ้มครองควำมส ำหรับทรัพย์สนิหลกัที่ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจทัง้หมด และได้ท ำประกนัภยั
เพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทต้องหยดุด ำเนินกำร (Business Interruption) ด้วย  
 
3.3  ความเสี่ยงด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)  
 ควำมเสีย่งด้ำนกำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ ถือเป็นปัจจยัเสีย่งที่อำจกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ
ยำว หำกบริษัทไม่ด ำเนินกำรให้สอดคล้องหรือครบถ้วนตำมกฎเกณฑ์ที่ทำงหน่วยงำนก ำกบักิจกำรภำยนอกก ำหนดขึน้ อำทิเช่น 
เร่ืองของกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือ ระเบียบข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ซึง่บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงในเร่ืองดงักลำ่ว  เพื่อลดผลกระทบและควำม
เสี่ยงดังกล่ำว  บริษัทได้ก ำหนดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ติดตำมข้อมูล ข่ำวสำรอย่ำงใกล้ชิดจำกหน่วยงำนที่ก ำกับกิจกำร
ภำยนอก นอกจำกนี ้ยงัเพิ่มระบบกำรแจ้งเตือน กำรก ำกบัดแูลและติดตำม ตลอดจนเพิ่มควำมระมดัระวงัมิให้เกิดข้อผิดพลำดใน
กำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ที่มีกำรบงัคบัใช้จำกหนว่ยงำนท่ีก ำกบักิจกำรภำยนอกก ำหนด 
 
3.4  ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

3.4.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
  ควำมผนัผวนของคำ่เงินบำทตอ่เงินสกลุดอลลำร์สหรัฐฯ และสกลุเงินตำ่งประเทศอื่นๆ  มีผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนธุรกิจเทรดดิง้ของ บริษัท  เนื่องจำกบริษัทสัง่ซือ้สำรเคมีและอปุกรณ์ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ  
และมีกำรช ำระเป็นเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐฯ ในขณะที่บริษัทมีสดัสว่นกำรขำยสินค้ำในประเทศและมีรำยได้สว่นใหญ่เป็นสกุลเงิน
บำท ดงันัน้บริษัทจึงมีควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น หำกคำ่เงินสกลุดอลลำร์สหรัฐแข็งค่ำขึน้ จะท ำให้บริษัทมี
ต้นทุนในกำรสัง่ซือ้สินค้ำเพิ่มขึน้  บริษัทจึงมีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน โดยกำรท ำ
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สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศลว่งหน้ำ (Currency Forward Contract)ส ำหรับธุรกรรมกำรค้ำให้เหมำะสมกบัภำระหนีโ้ดยมี
อำยสุญัญำประมำณ 1-6  เดือน  ติดตำมกำรเคลือ่นไหวของอตัรำแลกเปลีย่นอยำ่งใกล้ชิด ตกลงท ำ สญัญำขำยสนิค้ำแก่เป็นสกุล
เงินตรำตำ่งประเทศ และเพิ่มสดัสว่นรำยได้จำกกำรสง่ออก(Natural Hedge)ให้มำกขึน้  เช่นเดียวกบัปีที่ผำ่นมำ  
 

3.4.2 การจัดหาเงนิทุนและต้นทุนทางการเงนิ 
 บริษัทประกอบธุรกิจ ลงทนุด้ำนอตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนหรือพลงังำนทำงเลือก ผลิต น ำเ ข้ำและจ ำหน่ำย สำรเคมี
และอปุกรณ์ที่ใช้ในอตุสำหกรรมตำ่งๆ เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจและผลติก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนั 
หลอ่ลืน่ โรงงำนโพลเิมอร์และพลำสติก โรงงำนอตุสำหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้ำ และระบบสำธำรณปูโภค เป็นต้น จำกกำรขยำย
ธุรกิจด้ำนพลงังำนทดแทน ด้ำนกำรลงทนุหรือกำรร่วมทนุ วตัถปุระสงค์เพื่อน ำมำซึง่รำยได้และก ำไรท่ีมัน่คงในระยะยำว  บริษัทได้
วำงแผนด้ำนโครงสร้ำงเงินทุนและเงินกู้ อย่ำงรอบคอบและระมดัระวงั  เพื่อมิให้กำรลงทุนดงักล่ำวกระทบกระเทือนต่อเงินทุน
หมนุเวียนหรือสภำพคล่องที่ใช้ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจปกติ  และเพื่อกำรเติบโตในอนำคตอย่ำงมัน่คง   พร้อมทัง้มีกำรติดตำม
ควำมเคลื่อนไหวของตลำดเงินและตลำดทนุอย่ำงใกล้ชิด  ตลอดจนกำรพฒันำกำรใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินต่ำงๆ  ท ำให้บริษัทมี
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะสำมำรถจดัหำเงินทนุด้วยต้นทนุทำงกำรเงินที่เหมำะสมและมีสดัส่วนหนีร้ะยะสัน้และระยะยำวที่เหมำะสมกบั
สภำพกำรใช้เงินของบริษัท  

เนื่องจำกกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆเพื่อกำรเติบโตในอนำคต  บริษัทคำดว่ำยอดเงินกู้ ยืมระยะยำวจะเพิ่มขึน้  โดย 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ(D/E Ratio) และอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio: DSCR) เพิ่มขึน้
แตจ่ะควบคมุให้อยูภ่ำยในกรอบที่ธนำคำรก ำหนดในเง่ือนไขของสญัญำกู้ยืมเงินตำ่งๆ ของบริษัท   
 
3.5  ความเสี่ยงจากผลประกอบการของบริษัทร่วม 

3.5.1  ความเสี่ยงจากผลประกอบการร่วม บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด  
 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั (“บำงจำกไบโอฟูเอล”) สดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 30 ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมของบริษัท โดยบำงจำกไบโอฟเูอลได้ด ำเนินกำรผลติเชิงพำณิชย์ตัง้แตเ่ดือนธนัวำคม 2552 เป็นต้นมำ บริษัทอำจมีควำมเสี่ยง
จำกผลประกอบกำรของบำงจำกไบโอฟเูอล  โดยผลประกอบกำรของบำงจำก  ไบโอฟูเอล จะมีผลกระทบโดยตรงต่อก ำไรสทุธิและ
งบกำรเงินของบริษัท รำยได้จำกสว่นแบง่ก ำไรหรือขำดทนุจำกเงินลงทนุดงักลำ่ว จะไม่มีกำรหกัต้นทนุใดๆ  ในงบก ำไรขำดทนุของ
บริษัท และเป็นรำยได้ที่บริษัทไมต้่องน ำมำค ำนวณภำษีเงินได้นิติบคุคล  
 ดงันัน้หำกบำงจำกไบโอฟูเอลมีผลประกอบกำรที่ดี จะท ำให้บริษัทรับรู้ก ำไรจำกเงินลงทุน และส่งผลให้ก ำไรสทุธิของ
บริษัทเพิ่มสงูขึน้ ในทำงตรงกนัข้ำมหำกผลประกอบกำรของบำงจำกไบโอฟูเอลไม่ดี หรือมีผลขำดทนุก็จะสง่ผลต่อก ำไรสทุธิของ
บริษัทให้ลดลงได้   ทัง้นี ้ควำมเสีย่งจำกกำรประกอบธุรกิจของบำงจำกไบโอฟเูอล สรุปได้ดงันี ้

3.5.1.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ 
เนื่องจำกกำรผลิตไบโอดีเซลยงัคงต้องพึ่งพำน ำ้มนัปำล์มดิบเป็นหลกั ซึ่งน ำ้มนัปำล์มดิบเป็นสินค้ำโภคภณัฑ์ที่มีกำร

เปลี่ยนแปลงของรำคำตำมปริมำณอุปสงค์และอุปทำนในตลำด ในภำวะควำมไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทำน จะมีผลต่อ
เสถียรภำพของรำคำน ำ้มนัปำล์มดิบ ท ำให้รำคำมีควำมผนัผวนและอำจมีผลกระทบตอ่ต้นทนุกำรผลติไบโอดีเซลได้  

บำงจำกไบโอฟูเอลได้ตระหนกัถึงควำมเสี่ยงจำกปัญหำควำมผนัผวนของวตัถดุิบปำล์มน ำ้มนัดิบ ซึ่งเป็นต้นทนุหลกัใน
กำรผลติไบโอดีเซล โดยได้ด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้จำกควำมผนัผวนของปริมำณวตัถดุิบ ด้วยกำรคดัเลือกผู้ผลิต
ที่มีคณุภำพและควำมนำ่เช่ือถือเป็นคูค้่ำกวำ่ 30 โรงงำน เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงในกำรจดัหำวตัถดุิบ อีกทัง้ได้มีกำรท ำสญัญำซือ้
ขำยน ำ้มนัปำล์มดิบในระยะยำว (3 ปี) กบั Supplier รำยใหญ่บำงรำย โดยมีปริมำณตำมที่ตกลงกนัในแต่ละสญัญำ ส ำหรับรำคำ
ซือ้ขำยจะอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดของน ำ้มนัปำล์มดิบเป็นเกณฑ์ 

  



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559                                        หน้ำ 60 

 
3.5.1.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
ปัจจบุนัผลติภณัฑ์ไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟเูอลสว่นใหญ่จ ำหน่ำยให้แก่บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 

(“BCP”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบำงจำกไบโอฟูเอล (BCP ถือหุ้นบำงจำกไบโอฟูเอลร้อยละ 70) ซึ่งสญัญำซือ้ขำยผลิตภณัฑ์ไบโอ
ดีเซล B100 ระหวำ่งบำงจำกไบโอฟูเอล และ BCP ก ำหนดให้ BCP จะต้องรับซือ้ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล B100 จำกบำงจำกไบโอฟู
เอล ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดที่บำงจำกไบโอฟูเอลผลิตได้ เป็นระยะเวลำ 8 ปี (จนถึงปี 2560) โดยมีรำคำซือ้
ขำยและเง่ือนไขกำรค้ำปกติทัว่ไป ส ำหรับผลติภณัฑ์ไบโอดีเซลสว่นท่ีเหลอืจ ำหนำ่ยให้แก่ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นๆ  

บำงจำกไบโอฟูเอลอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลกูค้ำรำยใหญ่  (BCP)  อย่ำงไรก็ตำม โอกำสที่จะสญูเสียลกูค้ำรำย
ใหญ่ดงักลำ่วมีน้อยมำก เนื่องจำก BCP เป็นบริษัทแม่และเป็นผู้ก่อตัง้บำงจำกไบโอฟูเอล ตำมโครงกำรพฒันำพลงังำนทดแทน 
โดยให้บำงจำกไบโอฟูเอลเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 เป็นวตัถดุิบป้อนให้แก่ BCP ในกำรผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซล   นอกจำกนี ้บำง
จำกไบโอฟเูอลยงัมีควำมสำมำรถขำยผลติภณัฑ์ไบโอดีเซลให้กบัลกูค้ำรำยอื่น ซึ่งประกอบด้วยผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยใหญ่อื่นๆ อีกหลำย
รำย 

3.5.1.3  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 
ในปัจจุบันภำครัฐได้ส่งเสริมกำรผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนกำรใช้น ำ้มันดีเซล เพื่อลดกำรน ำเข้ำน ำ้มันจำก

ตำ่งประเทศ เพิ่มควำมมัน่คงด้ำนพลงังำน และเป็นกำรสง่เสริมกำรใช้พลงังำนทดแทนจำกพืชอนัเป็นผลผลิตภำยในประเทศ โดย
ได้ให้ควำมช่วยเหลือและสนบัสนนุผู้ประกอบกำรผลิตไบโอดีเซลหลำยรูปแบบ อำทิ กำรสง่เสริมด้ำนวตัถดุิบหรือกำรขยำยพืน้ที่
เพำะปลูกปำล์มน ำ้มนัที่จะน ำมำใช้ผลิตไบโอดีเซล สนับสนุนผู้ประกอบกำรผลิตไบโอดีเซลตำมสิทธิประโยชน์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ (BOI) กำรบงัคบัใช้น ำ้มนัดีเซลหมนุเร็วที่ต้องผสมไบโอดีเซล (B100) กำรก ำหนดรำคำอ้ำงอิงกำร
จ ำหนำ่ยไบโอดีเซล กำรสร้ำงตลำดส ำหรับไบโอดีเซลโดยใช้มำตรกำรทำงภำษีเพื่อให้รำคำขำยปลีกน ำ้มนัไบโอดีเซลต ่ำกว่ำน ำ้มนั
ดีเซล กำรก ำหนดลกัษณะและคณุภำพของไบโอดีเซลเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้บริโภค รวมทัง้กำรก ำหนดอตัรำเงินชดเชยที่
ได้รับจำกกองทนุน ำ้มนั เนื่องจำกรำคำไบโอดีเซลที่ผลติได้จะสงูกวำ่รำคำหน้ำโรงกลัน่ของน ำ้มนัดีเซลปกติ  

อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตภำครัฐมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรสนบัสนนุกำรผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนกำรใช้
น ำ้มนัดีเซล อำจท ำให้ผู้ประกอบกำรผลติไบโอดีเซลได้รับผลกระทบ กำรลงทนุอำจไมไ่ด้รับผลตอบแทนตำมที่ได้คำดกำรณ์ไว้ หรือ
ท ำให้ได้รับผลตอบแทนลดลงและไมคุ่้มคำ่กบักำรลงทนุ แตท่ัง้นีโ้อกำสที่ภำครัฐจะยกเลิกนโยบำยสนบัสนนุกำรผลิตไบโอดีเซลซึ่ง
เป็นอตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนมีน้อยมำก เนื่องจำกกำรพฒันำพลงังำนทดแทนถือเป็นยทุธศำสตร์หลกัของกำรพฒันำพลงังำน
ของประเทศไทย ในกำรเพิ่มควำมมัน่คงด้ำนพลงังำนของประเทศ ด้วยกำรกระจำยควำมเสีย่งไมใ่ห้ต้นทนุพลงังำนของประเทศผกู
กบัรำคำน ำ้มนัปิโตรเลยีมเพียงอยำ่งเดียว ซึง่จะเป็นประโยชน์ และสร้ำงควำมเติบโต มัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศอยำ่งยัง่ยืน       

3.5.1.4  ความเสี่ยงจากการลดลงของความต้องการใช้น า้มันดีเซล 
เนื่องจำกผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอล ใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อน ำไปผสมในน ำ้มันดีเซลในสดัส่วนต่ำงๆ  

ควำมต้องกำรไบโอดีเซลจึงขึน้กบัแนวโน้มควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัดีเซลในตลำด ซึง่ขึน้อยู่กบัภำวะกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ  
ควำมต้องกำรใช้รถยนต์ แนวโน้มของรำคำน ำ้มนัดีเซลหรือเชือ้เพลงิอื่นๆ  ตลอดจนกำรเติบโตและกำรทดแทนกนัของกำรใช้พลงังำนใน
รูปแบบตำ่งๆ  หำกควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัดีเซลเปลีย่นแปลงไปจำกที่คำดกำรณ์ไว้ อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรจ ำหนำ่ยไบโอดีเซลและ
รำยได้ของบำงจำกไบโอฟเูอล  

บำงจำกไบโอฟูเอลมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ภำวะตลำดและแนวโน้มที่เก่ียวข้องกับอตุสำหกรรม
น ำ้มันและพลังงำนอื่นๆ  ตลอดจนควำมต้องกำรพลงังำนของประเทศทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เพื่อจะได้ปรับตัวให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์ที่เปลีย่นแปลง อนัอำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตได้ 

 
 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559                                        หน้ำ 61 

 
3.5.2  ความเสี่ยงจากผลประกอบการของบริษัทร่วมในธุรกิจด้านการออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง (Engineering, 
Procurement and Construction : EPC)  

บริษัทได้มีกำรร่วมทนุกบัผู้ เช่ียวชำญจำกประเทศอิตำล ีได้แก่ Sebigas S.p.A. ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรออกแบบและ
ก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ และ Enerray S.p.A. ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรออกแบบและติดตัง้แผงโซลำร์เซลล์เพื่อใช้ในกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์   โดยบริษัทได้ร่วมลงทนุในกำรจดัตัง้บริษัทจ ำกดัขึน้ในประเทศไทย โดยให้บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำกดั เป็นผู้ ร่วมทนุในกำรด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรออกแบบและรับเหมำก่อสร้ำง กำรให้บริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรักษำ (O&M 
Services) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มรำยได้และโอกำสทำงธุรกิจให้กบับริษัท
อยำ่งต่อเนื่อง อีกทัง้กำรร่วมทนุดงักลำ่วเพิ่มศกัยภำพของบริษัทในกำรด ำเนินธุรกิจพลงังำนทดแทนทัง้ในและต่ำงประเทศได้อีก
ทำงหนึง่ โดยมีสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทจ ำกดัดงักลำ่ว ดงันี ้
บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากัด  บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ากัด 

Sebigas S.p.A 49%  Enerray S.p.A. 49% 
บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 49%  บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 25% 
บริษัท ลีเ กิล แอนด์ คอมเมอร์ เชียล เซอร์วิส 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

2%  บริษัท ลีเกิล แอนด์ คอมเมอร์เชียล เซอร์วิส 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

26% 

จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 4 ตลุำคม 2556   จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 15 มีนำคม 2559  
บริษัทอำจมีควำมเสีย่งจำกผลประกอบกำรของทัง้ 2 บริษัท  เนื่องจำกจะมีผลกระทบโดยตรงตอ่ก ำไรสทุธิและงบกำรเงินของบริษัท 
รำยได้จำกสว่นแบ่งก ำไรหรือขำดทนุจำกเงินลงทนุดงักลำ่ว จะไม่มีกำรหกัต้นทนุใดๆ  ในงบก ำไรขำดทนุของบริษัท   ทัง้นีค้วำม
เสีย่งจำกกำรประกอบธุรกิจดงักลำ่ว สรุปได้ดงันี ้

3.5.2.1  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 
แม้ว่ำคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลงังำน

ทำงเลอืก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2015)  โดยมีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มสดัสว่นกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนเท่ำกบัร้อยละ 
20 ต่อปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ หรือ ร้อยละ 30 ต่อกำรใช้พลงังำนรวม ซึ่งเป็นโอกำสที่ดีส ำหรับธุรกิจออกแบบและรับเหมำก่อสร้ำง
โครงกำรด้ำนพลงังำนทดแทน  แต่ปัจจุบนันโยบำยภำครัฐยงัคงไม่มีควำมชดัเจนในกำรสง่เสริมและสนบัสนนุเพื่อกระตุ้นให้เกิด
กำรลงทนุในโครงกำรด้ำนพลงังำนทดแทน  สง่ผลให้โอกำสในกำรได้รับงำนโครงกำรลดน้อยลงอยำ่งมีนยัส ำคัญ 

เนื่องจำกกำรพฒันำพลงังำนทดแทนถือเป็นยทุธศำสตร์หลกัของกำรพฒันำพลงังำนของประเทศไทย ในกำรเพิ่มควำม
มัน่คงด้ำนพลงังำนของประเทศ จึงมีควำมเป็นไปได้อย่ำงมำกที่หน่วยงำนภำครัฐในส่วนที่เก่ียวข้องกับด้ำนพลงังำนจะมีกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรสนบัสนนุกำรลงทนุทัง้ในส่วนของภำครัฐและเอกชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงผู้ประกอบกำรด้ำน EPC และ O&M ที่จะเพิ่มโอกำสในกำรได้รับงำนโครงกำรเพิ่มมำกขึน้ด้วยเช่นกนั   

 
3.5.2.2  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

  ควำมผนัผวนของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุลยูโรและดอลลำร์สหรัฐฯ มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนด้ำนธุรกิจ  EPC  
เนื่องจำกบริษัทสัง่ซือ้อปุกรณ์ สว่นใหญ่โดยกำรน ำเข้ำจำกผู้ผลติในตำ่งประเทศ ได้แก่ ยโุรป และ จีน  และมีกำรช ำระเป็นเงินสกุล
ยโูรหรือดอลลำร์สหรัฐฯ ในขณะท่ีบริษัทท ำสญัญำ EPC สว่นใหญ่เป็นสกลุเงินบำท ดงันัน้บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวน
ของอตัรำแลกเปลีย่น หำกคำ่เงินสกลุยโูรและดอลลำร์สหรัฐแข็งคำ่ขึน้ จะท ำให้บริษัทมีต้นทนุในกำรสัง่ซือ้สินค้ำเพิ่มขึน้  บริษัทจึง
มีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน โดยกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  
(Currency Forward Contract)ส ำหรับธุรกรรมกำรค้ำให้เหมำะสมกบัภำระหนีโ้ดยมีอำยสุญัญำประมำณ 1-6  เดือน และติดตำม
กำรเคลือ่นไหวของอตัรำแลกเปลีย่นอยำ่งใกล้ชิดเพื่อลดควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ได้  
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3.6  ความเสี่ยงอื่น ๆ 

3.6.1  ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มีอ านาจก าหนดนโยบายบริหาร 
ปัจจุบนั นำยกิตติ ชีวะเกต ุซึ่งด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท และครอบครัวถือหุ้นในบริษัท  ซึ่งเป็น

เสยีงข้ำงมำกสำมำรถควบคมุนโยบำยและกำรบริหำรงำนในบริษัทได้ รวมทัง้สำมำรถควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด 
ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบงัคบัก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทอำจมี
ควำมเสีย่งจำกกำรไมส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 
 อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจดงักลำ่ว บริษัทจึงได้จัด
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโดยบคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและได้ก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำน กำรมอบอ ำนำจให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำรอยำ่งชดัเจน มีกำรแตง่ตัง้บคุคลภำยนอกที่เป็นอิสระเข้ำร่วมประชมุในคณะกรรมกำรบริษัท 3 ทำ่น (ทกุท่ำน
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ) ซึ่งมำกกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้สิน้ 7 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ถ่วงดลุกำรตดัสินใจ 
และพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรตำ่ง ๆ ก่อนน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรท ำรำยกำรกบับคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยจ ำกดักำรออกเสยีงของผู้ที่เก่ียวข้อง นอกจำกนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในโดย
กำรวำ่จ้ำงบริษัทผู้ช ำนำญกำรจำกภำยนอกที่ปฏิบตัิงำนเป็นอิสระและขึน้ตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีหน้ำที่หลกัในกำร
ดแูลและควบคมุภำยในเพื่อให้เป็นไปตำมระบบที่ได้ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นถึงควำมโปร่งใสและถ่วงดลุ
อ ำนำจในกำรบริหำรงำนบริษัท นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก ำหนดคู่มือ
บริหำรควำมเสีย่งองค์กร และแตง่ตัง้คณะท ำงำน เพื่อศกึษำ ติดตำม และทบทวนแผนบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ 

รำยละเอียดสนิทรัพย์ถำวรของบริษัทท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ สรุปได้ดงันี ้   
                (หนว่ย : บำท) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน 86,656,218.50 เป็นเจ้ำของ บำงสว่นจดจ ำนองสถำบนั
กำรเงิน 

2. อำคำรและสว่นปรับปรุง 89,765,328.12 เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเพื่อเป็น
หลกัประกนักำรกู้ยืมเงิน 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1,171,646,208.07 เป็นเจ้ำของ บำงสว่นจดจ ำนองเพื่อเป็น
หลกัประกนักำรกู้ยืมเงิน
และท ำสญัญำเช่ำแบบลี
สซิ่งกบัสถำบนักำรเงิน 

4. เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 5,964,088.40 เป็นเจ้ำของ - 
5. เคร่ืองตกแตง่ส ำนกังำน 4,645,431.75 เป็นเจ้ำของ - 
6. ยำนพำหนะ 
 

30,427,524.88 
 

เป็นเจ้ำของ บำงสว่นผอ่นช ำระตำม
สญัญำเชำ่กำรเงิน 

7. สนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง       275,287,618.55 
 
 
 

เป็นเจ้ำของ บริษัทจะน ำอำคำร,สว่น
ปรับปรุง และเคร่ืองจกัร ซึง่
เป็นสว่นหนึง่ของสนิทรัพย์
ระหวำ่งก่อสร้ำง ไปท ำกำร
จดจ ำนองเพื่อเป็น
หลกัประกนักำรกู้ยืมเงิน 

                 รวม 1,664,392,418.36  
 

4.2 รายละเอียดของสัญญา / สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

4.2.1 สัญญาเช่า 

บริษัทท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่อำคำรส ำนกังำนใหญ่ ส ำนกังำนสำขำ คลงัสินค้ำ ที่ดินส ำหรับโรงงำนผลิต CBG แม่แตง1  ที่ดิน
ส ำหรับโรงงำนผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม   และ ที่ดินส ำหรับก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพเพื่อผลติไฟฟ้ำ แมแ่ตง2  โดยท ำสญัญำเชำ่
กบับคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกนักบับริษัท ยกเว้นกำรท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่คลงัสินค้ำ 1 แห่ง ที่ได้ท ำสญัญำเช่ำกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
บริษัท โดยมีรำยละเอียดของสญัญำเช่ำ ดงันี ้

 

 

 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559                                        หน้ำ 64 

 

 สถานที่ คู่สัญญา สถานที่เช่า 
ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่ 

จ านวน 
ปีที่เช่า 

วันเร่ิม 
สัญญา 

วันสิน้สุด 
สัญญา 

(ตร.ม.) 

1.  ส ำนกังำนใหญ่  บจก. น ำ้มนั
ปิโตรเลยีม
ไทย   

อำคำร ทีพีแอนด์ที ทำวเวอร์ ชัน้
ที่ 19,20 เลขที่ 1 ซอยวิภำวดี
รังสติ 19 ถนนวิภำวดีรังสติ  
จตจุกัร กทม. 

3 
3 
3 

1 พ.ค. 59 
1 พ.ค. 59 
1 ก.ค. 59 

30 เม.ย.62 
30 เม.ย.62 
30 มิ.ย.62 

96 
387 
320 

2.  ส ำนกังำน
ระยอง 

นำยอมัรินทร์ 
มะมิง 

เลขที่ 188/76 ถนนสขุมุวิท ต ำบล
มำบตำพดุ อ ำเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

2 1 มี.ค.58 28 ก.พ. 60 อำคำ
พำณิชย์ 1 
หลงั 

3.   คลงัสนิค้ำบำง
ป ู

 

นำงสำว 
ชวษิศำ   
ชีวะเกตุ1/ 
 

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

1 1 ม.ค. 59 31 ธ.ค. 59 2,200 

4.  คลงัสนิค้ำ   จ.
สงขลำ 

หจก.ธรรมรำช 
เอ็นจิเนยีร่ิง
แอนด์ คอน
สตรัคชัน่
เซอร์วิส 

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

3 
3 

1 มี.ค. 57 
1 มี.ค. 57 

29 ก.พ. 60 
29 ก.พ. 60 

300 

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

นำยมงคล 
สมยำรัตน์ 

ที่ดินจ ำนวน 3 แปลง 
1. น.ส.3ก เลขที่1524 เนือ้ที่ 5-0-7 
ไร่  

2. น.ส.3ก เลขที่ 847 เนือ้ที่ 1-3-
10 ไร่  

3. น.ส.3ก เลขที่ 849 เนือ้ที่ 4-2-
10 ไร่  

18 1 ส.ค. 54 31 ก.ค.72 11 ไร่ 
1 งำน 

27 ตำรำงวำ 
 

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

นำงทวีป ใจ
ฉลำด 

โฉนดที่ดินเลขท่ี 14678 เลขที่ดิน 
57 หน้ำส ำรวจ 1342 เนือ้ที่ 4-2-
84 ไร่ 

4 2 ก.ค. 59 1 ก.ค. 63 22 ไร่ 3 
ตำรำงวำ 

 นำงสมบญุ     
ฝ้ำยอิ่ม 

โฉนดที่ดินเลขท่ี 14676 เลขที่ดิน 
55 หน้ำส ำรวจ 1340 เนือ้ที่ 10 ไร่ 

4 2 ก.ค. 59 1 ก.ค. 63 

นำยรี ชัง่ทอง โฉนดที่ดินเลขท่ี 19738 เลขที่ดิน 
190 หน้ำส ำรวจ 2698 เนือ้ที่ 6-
1-64 ไร่ 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 19739 เลขที่ดิน 
191 หน้ำส ำรวจ 2699 เนือ้ที ่0-
3-55 ไร่ 

4 2 ก.ค. 59 1 ก.ค. 63 
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 สถานที่ คู่สัญญา สถานที่เช่า 
ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่ 

จ านวน 
ปีที่เช่า 

วันเร่ิม 
สัญญา 

วันสิน้สุด 
สัญญา 

(ตร.ม.) 

7
. 
ที่ดิน 4แปลง  
อ.แมแ่ตง  
จ.เชียงใหม ่
โรงงำนก๊ำซ
ชีวภำพเพื่อ
ผลติไฟฟ้ำแม่
แตง2 
 

นำงจินฏำ 
มรรควิบลูย์
ชยั 
 
 
 
 

ที่ดินจ ำนวน 3 แปลง 
1. น.ส.3ก เลขที่ 842 เนือ้ที่  
     3-3-20 ไร่  
2. น.ส.3ก เลขที่ 843 เนือ้ที่  
     3-1-93 ไร่  
3. น.ส.3ก เลขที่ 1535 เนือ้ที่  
     2-0-37 ไร่  

18 1 ต.ค. 56 30 ก.ย.74 9 ไร่ 
150 ตำรำง

วำ 
 

นำยมงคล 
สมยำรัตน์ 

ที่ดิน น.ส.3ก เลขที่ 848  
เนือ้ที่ 2-1-10 ไร่  

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

8. ที่ดิน 2ต ำบล5/ 

ต.กกแรต 
ต.ไกรกลำง 

โครงกำรทอ่สง่ก๊ำซ
ธรรมชำต ิ

ต.กกแรต ที่ดิน จ ำนวน 47 แปลง 
เนือ้ที่ 22-1-24 ไร่  

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

ต.ไกรกลำง ที่ดิน จ ำนวน 16 แปลง 
เนือ้ที่ 9-1-78 ไร่ 

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

หมำยเหตุ :  1/นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ เป็นบตุรของนำยกิตติ ชีวะเกต ุผู้ ถือหุ้นใหญ่ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท 
กำรท ำสญัญำเช่ำระหว่ำงบริษัทกบันำงสำวชวิษศำ  ชีวะเกต ุดงักลำ่ว ถือเป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัท
กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2556 มี
ควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักลำ่วมีควำมสมเหตสุมผล และถือเป็นกำรท ำรำยกำรที่สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท  
 2/ ที่ดินเช่า 3 แปลง ที่จังหวัดเชียงใหม่ (โรงงาน CBG แม่แตง1) มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นที่ตัง้โครงกำรผลิต
ก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู (CBG) ซึง่จะเร่ิมด ำเนินกำรผลติเชิงพำณิชย์ในปี 2556 เป็นต้นไป ทัง้นี ้เมื่อสิน้สดุกำรเช่ำ 
สิ่งปลูกสร้ำงท่ีเป็นอำคำรโรงงำนตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่ำ ส ำหรับเคร่ืองจักร เคร่ืองปรับอำกำศ อุปกรณ์
เคร่ืองมือ รวมถึงทรัพย์สินที่สำมำรถถอดหรือเคลื่อนที่ได้ และทรัพย์สินอื่น บริษัทมีสิทธิขนย้ำยออกไปจำกสถำนที่
เช่ำได้ 
3/ ที่ดินเช่า 3 แปลง ที่จังหวัดสุโขทัย  มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ตัง้โครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 
โดยมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้
ระยะเวลำกำรเช่ำ  4 ปี และเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ให้เช่ำยินยอมให้สิทธิบริษัทต่ออำยกุำรเช่ำต่อไปอีก
ครำวละ 4 ปี แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 16 ปี นบัแตค่รบระยะเวลำ 4 ปี ของสญัญำเช่ำฉบบัแรก (รวม 20 ปี)  
กำรต่ออำยุกำรเช่ำ  จะมีผลเมื่อบริษัทได้มีหนังสือแจ้งควำมประสงค์ไปยังผู้ ให้เช่ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบ
ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ หำกบริษัทมิได้ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดให้ถือว่ำกำรเช่ำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรต่ออำยกุำรเช่ำ
อีกต่อไป โดยบริษัทจะต้องไปท ำกำรจดทะเบียนกำรเช่ำ ณ ส ำนกังำนที่ดินให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำไม่น้อย
กว่ำ 30 วนั ก่อนวนัท ำสญัญำเช่ำใหม่ในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เมื่อมีกำรต่ออำยุกำรเช่ำให้มีกำรคิดค่ำเช่ำ เพิ่มในอตัรำ 
3,000 บำท ตอ่ 1 ไร่ (รวม 4 ปี)  
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กำรสิน้สดุของสญัญำและกำรบอกเลกิสญัญำ  มี 2 กรณี ได้แก่ 1) บริษัทถกูศำลสัง่ให้เป็นบคุคลล้มละลำย  2) ผู้ ให้
เช่ำผิดนดัสญัญำ หรือไม่ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำ  ภำยหลงัจำกที่บริษัทมีหนงัสือเตือนไปยงัผู้ ให้เช่ำให้แก้ไข
เป็นกำรลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั แล้ว  
กำรสง่มอบทรัพย์สนิท่ีเช่ำคืน เมื่อกำรเช่ำสิน้สดุลงไมว่ำ่กรณีใดๆ บริษัทจะต้องสง่มอบที่ดินคืนให้แกผู่้ให้เชำ่ในสภำพ
ใกล้เคียงกับก่อนกำรเช่ำ โดยบริษัทมีสิทธิขนย้ำยทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงสิ่งปลกูสร้ำง เคร่ืองจักร เคร่ืองปรับอำกำศ 
อปุกรณ์เคร่ืองมือ สนิทรัพย์ที่สำมำรถถอดหรือเคลือ่นท่ีได้ และสนิทรัพย์อื่นๆ ออกไปจำกสถำนท่ีเช่ำได้  
ทัง้นี ้หำกบริษัทถูกรอนสิทธิหรือถูกโต้แย้งสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆจนเป็นเหตุให้บริษัทไม่อำจเข้ำครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ทรัพย์สนิท่ีเช่ำไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงส่วน ผู้ให้เช่ำหรือเจ้ำของที่ดินจะต้องชดใช้คำ่เสยีหำย คำ่ขำดประโยชน์ 
รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่บริษัท  โดยผู้ ให้เช่ำได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเช่ำที่ดินทัง้ 3 
แปลงนีใ้ห้แก่บริษัท กบัส ำนกังำนท่ีดิน เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุำยน 2559 
4/ ที่ดนิเช่า 4 แปลง ที่จังหวัดเชียงใหม่ (โรงงานก๊าซชวีภาพเพื่อผลิตไฟฟ้า แม่แตง2) 

  มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้โครงกำรผลติก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู (CBG) ซึง่จะเร่ิมด ำเนินกำรผลติเชิงพำณิชย์ใน
ปี 2558 เป็นต้นไป ทัง้นี ้เมื่อสิน้สดุกำรเช่ำ สิ่งปลกูสร้ำงที่เป็นอำคำรโรงงำนตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่ำ ส ำหรับ
เคร่ืองจักร เคร่ืองปรับอำกำศ อุปกรณ์เคร่ืองมือ รวมถึงทรัพย์สินที่สำมำรถถอดหรือเคลื่อนที่ได้ และทรัพย์สินอื่น 
บริษัทมีสทิธิขนย้ำยออกไปจำกสถำนท่ีเช่ำได้ 

5/ ที่ดินเช่า 2 ต าบล ที่จังหวดัสุโขทัย(โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติโรงงานผลติผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมกบั

โรงไฟฟ้าเสาเถยีร-เอ) มีวตัถปุระสงค์เพื่อวำงระบบทอ่สง่ก๊ำซธรรมชำติระหวำ่งโรงงำนผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม
ของผู้ เชำ่กบัโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ จ ำนวน 63 แปลง รวมพืน้ท่ีทัง้หมด 31 ไร่ 3 งำน 2 ตำรำงวำ ในต ำบลกกแรต และ 
ต ำบลไกรกลำง จงัหวดัสโุขทยั โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเชำ่ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 2558 และสิน้สดุในวนัที ่
30 กนัยำยน 2561 และเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเชำ่ ผู้ให้เช่ำยินยอมให้สทิธิบริษัทตอ่อำยกุำรเช่ำตอ่ไปได้อีก
ครำวละ 3 ปี แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 30 ปี 

 สถานที่ คู่สัญญา สถานที่เช่า 
ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่ 

จ านวน 
ปีที่เช่า 

วันเร่ิม 
สัญญา 

วันสิน้สุด 
สัญญา 

(ตร.ม.) 

 บริษัทย่อย 
1. บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC Energy) 

 1. พืน้ท่ีหลงั -
คำอำคำร 
(เพื่อกำรผลติ
ไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย์) 

บมจ.สหไทย 
สตีลไพพ์  

พืน้ท่ีหลงัคำอำคำรเก็บสนิค้ำ 
เลขที่ 78 หมูท่ี่ 3 ถ.ปู่ เจ้ำสมงิ
พรำย ต.บำงหญ้ำแพรก อ.พระ
ประแดง จ.สมทุรปรำกำร 

25 31 ต.ค. 57 
 

31 ต.ค. 82 
 

8,000 
 

 2. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด (Solar Energy Roof Power) 
 1. พืน้ท่ีหลงั -

คำอำคำร 
(เพื่อกำรผลติ
ไฟฟ้ำพลงังำน  
แสงอำทิตย์) 

บจก.วงศ์
บณัฑิต 

พืน้ท่ีหลงัคำอำคำร 
เลขที่ 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 สัญญากรมธรรม์ประกันภยัทรัพย์สิน    

ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภยั 

บริษัทประกนั ประเภทกรมธรรม์ ทุนประกนั* 
ระยะเวลา
ประกันภยั 

ผู้เอาประกันภยั 

คลังสนิค้า จังหวดัสมุทรปราการ 
1. สิง่ปลกูสร้ำง
อำคำร
คลงัสนิค้ำ 
 

2. สต็อกสนิค้ำ 
น ำ้ยำเคมชีนิด
ตำ่งๆ และอื่นๆ 
ที่เก็บอยูใ่น
อำคำร
คลงัสนิค้ำตำม
ข้อ 1 

บริษัท กรุงเทพ
ประกนัภยั จ ำกดั
(มหำชน) 
  
 
 
 
 
 

กรมธรรม์ประกนั
อคัคีภยั ขยำยควำม
คุ้มครองถึงภยัลม
พำย ุและภยัระเบิด 
  
  
 
 
 

10 ล้ำนบำท  

 
 

100 ล้ำนบำท  
  

  
  
   

1 ปี  
(วนัท่ี 12  
ตลุำคม 2559 -
12 ตลุำคม 
2560) 
 
  
  
  

บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
ยกเว้น สิง่ปลกูสร้ำง 
(วงเงิน 10 ล้ำนบำท)
ผู้ รับประโยชน์ คือ 
นำงสำว 
ชวษิศำ ชีวะเกต ุใน
ฐำนะผู้ให้เชำ่คลงัสนิค้ำ 

โรงงาน CBG จังหวดัเชียงใหม่ (แม่แตง 1) 
1 สิง่ปลกูสร้ำง 
ตวัอำคำร โรงงำน
เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 
 
2.ประกนัควำม
สญูเสยีหรือควำม
เสยีหำยตอ่
ทรัพย์สนิของ
บคุคลภำยนอก  

บริษัท กรุงเทพ 
ประกนัภยั จ ำกดั
(มหำชน) 
 
  

All Risks 
Insurance  
  
  
 
ประกนัภยั ควำมรับ
ผิดตำมกฎหมำย
จำกกำร ประกอบ
กิจกำรประเภท 3  

180 ล้ำนบำท 
 
 

 
 

30 ล้ำนบำท 

4 กมุภำพนัธ์ 
2559 –  
4 กมุภำพนัธ์ 
2560 

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

โรงงาน CBG จังหวดัเชียงใหม่ (แม่แตง 2) 
1. สิง่ปลกูสร้ำง 
ตวัอำคำร โรงงำน
เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 
 
2.ประกนัควำม
เสยีหำยทำงกำร
เงินท่ีเกิดจำกกำร
สญูเสยีรำยได้ 
 

บริษัท กรุงเทพ 
ประกนัภยั จ ำกดั
(มหำชน) 
 
 

All Risks 
Insurance 
 
 
 
ประกนัภยั
หยดุชะงกั 
 
 
 

170 ล้ำนบำท 
 
 
 
 

15.60 ล้ำนบำท 
 
 
 
 

14 ธนัวำคม 
2559 –  
14 ธนัวำคม 
2560 

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

บริษัทประกนั ประเภทกรมธรรม์ ทุนประกนั* 
ระยะเวลา
ประกันภยั 

ผู้เอาประกันภยั 

3. ประกนัควำม
สญูเสยีหรือควำม
เสยีหำยตอ่
ทรัพย์สนิของ
บคุคลภำยนอก 
 

ประกนัภยัควำมรับ
ผิดตอ่บคุคลที่3 

10 ล้ำนบำท 

โรงงาน PPP จังหวัดสุโขทัย 
1. สิง่ปลกูสร้ำง 
ตวัอำคำร โรงงำน 
เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ตำ่งๆ 
 
2.สต็อก อะไหล่
และ อ่ืนๆ 
 
3.ประกนัควำม
เสยีหำยทำงกำร
เงินท่ีเกิดจำกกำร
สญูเสยีรำยได้ 
 

บริษัท กรุงเทพ
ประกนัภยั จ ำกดั
(มหำชน) 
 
 
 
 
 
 

All Risks 
Insurance 
 
 
 
 
 
 
ประกนัภยั
หยดุชะงกั 
 

570 ล้ำนบำท 
 
 
 

 
0.6 ล้ำนบำท 

 
 

63 ล้ำนบำท 

26 ธนัวำคม 
2559 –  
26 ธนัวำคม 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. ประกนัควำม
สญูเสยีหรือควำม
เสยีหำยตอ่
ทรัพย์สนิของ
บคุคลภำยนอก 

บริษัท ทิพย
ประกนัภยั จ ำกดั
(มหำชน) 

ประกนัภยัควำมรับ
ผิดตำมกฎหมำย
จำกกำรประกอบ
กิจกำรประเภท3 

25 ล้ำนบำท 6 พฤษภำคม 
2559 – 6 
พฤษภำคม 
2560 

บมจ. ยเูอซี โกลบอล  
 
 

โรงงานสหไทย จังหวดัสมุทรปราการ 
1. ประกนัภยัแผง
โซลำ่และอปุกรณ์
รวมโครงสร้ำง
หลงัคำ 
 
2. ประกนัควำม
เสยีหำยทำงกำร
เงินท่ีเกิดจำกกำร
สญูเสยีรำยได้ 

บริษัท กรุงเทพ
ประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) 

All Risks 
Insurance 
 
 
 
ประกนัภยั
หยดุชะงกั 
 
 

46.50 ล้ำนบำท 
 
 
 
 

3.48 ล้ำนบำท 
 
 

15 กรกฎำคม 
2559 - 15 
กรกฎำคม 
2560 

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

บริษัทประกนั ประเภทกรมธรรม์ ทุนประกนั* 
ระยะเวลา
ประกันภยั 

ผู้เอาประกันภยั 

โรงงานวงศ์บัณฑติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1.ประกนัภยัแผง
โซลำ่และอปุกรณ์
รวมโครงสร้ำง
หลงัคำ 
 
2.ประกนัควำม
เสยีหำยทำงกำร
เงินท่ีเกิดจำกกำร
สญูเสยีรำยได้ 

บริษัท กรุงเทพ
ประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน)  

All Risks 
Insurance 
 
 
 
ประกนัภยั
หยดุชะงกั 
 
 

35.75 ล้ำนบำท 
 
 
 
 

3.48 ล้ำนบำท 

15 กรกฎำคม 
2559 - 15 
กรกฎำคม 
2560 

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

หมำยเหต:ุ  * ทนุประกนัภยัทรัพย์สนิครอบคลมุมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ที่ท ำประกนัภยั 
 

4.2.3  สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

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

โครงกำรผลติก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงูของบริษัท ที่ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่ได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุจำก
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ เมื่อวนัที่ 16 มีนำคม 2553 ในกิจกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู ประเภท 1.18 ส ำหรับ
กิจกำรผลิตแอลกอฮอล์ หรือเชือ้เพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร รวมทัง้เศษหรือขยะหรือของเสีย ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทนุเลขที่ 
1506(1)/2553 โดยจะได้รับสทิธิประโยชน์จำกกำรสง่เสริมกำรลงทนุ อำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตัิกำรลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไข
เพิ่มเติม โดยพระรำชบญัญตัิสง่เสริมกำรลงทนุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมีเง่ือนไขกำรสง่เสริมกำรลงทนุท่ีส ำคญั ได้แก่  

1. ได้รับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอุปกำระของบุคคลทัง้สอง
ประเภทนี ้เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำให้อยู่ในรำชอำณำจักรเท่ำที่คณะกรรมกำร
สง่เสริมกำรลงทนุพิจำรณำเห็นสมควร 

2. ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ได้รับอนุญำตท ำงำนเฉพำะ
ต ำแหนง่หน้ำที่กำรท ำงำนท่ีคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนญุำตให้อยู่
ในรำชอำณำจกัร 

3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุพิจำรณำอนมุตัิ 
4. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรสง่เสริมเป็นเวลำ 8 ปี นบัแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้  
5. ได้รับยกเว้นไมต้่องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสยี

ภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล 
6. ได้รับลดหยอ่นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็นเวลำอีก 5 

ปี หลงัจำกที่พ้นก ำหนดระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้ 
7. ได้รับอนญุำตให้หกัคำ่ขนสง่ คำ่ไฟฟ้ำ และคำ่ประปำ สองเทำ่ของคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วเป็นระยะเวลำสิบปีนบัแต่วนัที่เร่ิมมี

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 
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8. ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตัง้หรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละยี่สิบห้ำของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจำกกำรหกัคำ่เสือ่มรำคำตำมปกติ 

(2) โครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Project : PPP) 

บริษัทได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุส ำหรับโครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม  จำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุน 
โดยเมื่อวนัที่ 14 กุมภำพนัธ์ 2555 คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุได้มีหนงัสือแจ้งอนมุตัิให้กำรส่งเสริมในกิจกำรผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติอดั, ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ ประเภท  7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภคและบริกำรพืน้ฐำน ตำมบตัร
สง่เสริมกำรลงทนุเลขที่ 2265(2)/2555 และได้รับสิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญัติสง่เสริมกำรลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบญัญตัิสง่เสริมกำรลงทนุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมีรำยละเอียดที่ส ำคญัได้แก่  

1. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

2. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรสง่เสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ  
100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่ำที่ดินและทนุหมนุเวียน มีก ำหนดระยะเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ๆ  

3. ได้รับยกเว้นไมต้่องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล ไปรวมค ำนวณภำษี
เงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ ได้รับกำรสง่เสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลนัน้  

4. ได้รับอนญุำตให้หกัเงินลงทนุในกำรติดตัง้หรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ  25 ของเงินลงทนุ นอกเหนือจำก
กำรหกัคำ่เสือ่มรำคำตำมปกติ  

เง่ือนไขที่ส ำคญัเฉพำะโครงกำร 
1. เคร่ืองจกัรที่ใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมจะต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ และเคร่ืองจกัรซึง่ได้รับยกเว้นหรือลดหยอ่นอำกรขำ

เข้ำนัน้ จะต้องน ำเข้ำมำภำยในวนัท่ี 7 มีนำคม 2558 
2. จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดด ำเนินกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดือน นบัแต่วนัที่ออกบตัร

สง่เสริม 
3. จะต้องด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ชนิดผลติภณัฑ์ก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และก๊ำซโซลนี 
3.2 ขนำดของกิจกำร มีก ำลงักำรผลติ ดงันี ้

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

3.3 ภำษีเงินได้นิติบคุลท่ีได้รับกำรยกเว้น มีมลูคำ่ไม่เกิน 203,000,000 บำท ทัง้นี ้จะปรับเปลี่ยนตำมจ ำนวนเงินลงทนุ 
โดยไมร่วมคำ่ที่ดินและทนุหมนุเวียนที่แท้จริงในวนัเปิดด ำเนินกำรตำมโรงกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริม 

3.4 จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกล
อื่นท่ีเทียบเทำ่ ภำยใน 2 ปี นบัแตว่นัท่ีเปิดด ำเนินกำร หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่วจะ
ถกูเพิกถอนสทิธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลำ 1 ปี 

3.5 จะต้องได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภำยใน  12 เดือน นบัแต่วนัที่ออกบตัร
สง่เสริม 
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(3) โครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอัดควำมดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) – CBG แม่แตง 2 

โครงกำรผลติก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงูของบริษัท ที่ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่ได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุจำก
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ เมื่อวนัที่ 17 กนัยำยน 2556 ในกิจกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู ประเภท 1.18 ส ำหรับ
กิจกำรผลิตแอลกอฮอล์ หรือเชือ้เพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร รวมทัง้เศษหรือขยะหรือของเสีย ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทนุเลขที่ 
2304(1)/2556 โดยจะได้รับสทิธิประโยชน์จำกกำรสง่เสริมกำรลงทนุ อำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตัิกำรลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไข
เพิ่มเติม โดยพระรำชบญัญตัิสง่เสริมกำรลงทนุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมีเง่ือนไขกำรสง่เสริมกำรลงทนุท่ีส ำคญั ได้แก่  

1. ได้รับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอุปกำระของบุคคลทัง้สอง
ประเภทนี ้เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำให้อยู่ในรำชอำณำจักรเท่ำที่คณะกรรมกำร
สง่เสริมกำรลงทนุพิจำรณำเห็นสมควร 

2. ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ได้รับอนุญำตท ำงำนเฉพำะ
ต ำแหนง่หน้ำที่กำรท ำงำนท่ีคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนญุำตให้อยู่
ในรำชอำณำจกัร 

3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุพิจำรณำอนมุตัิ 
4. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรสง่เสริมเป็นเวลำ 8 ปี นบัแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้  
5. ได้รับยกเว้นไมต้่องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสยี

ภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล 
6. ได้รับลดหยอ่นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็นเวลำอีก 5 

ปี หลงัจำกที่พ้นก ำหนดระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้ 
7. ได้รับอนญุำตให้หกัคำ่ขนสง่ คำ่ไฟฟ้ำ และคำ่ประปำ สองเทำ่ของคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วเป็นระยะเวลำสิบปีนบัแต่วนัที่เร่ิมมี

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 
8. ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตัง้หรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ ยี่สิบห้ำของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจำกกำรหกัคำ่เสือ่มรำคำตำมปกติ 

            (4)     โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ( Solar PV Rooftop ) – สหไทย 

 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ของบริษัท ที่ตัง้อยู่ที่อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปรำกำร ได้รับกำร
สง่เสริมกำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ เมื่อวนัท่ี 03 เมษำยน  2557 ในกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ 
ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณปูโภคและบริกำรพืน้ฐำน ตำมบตัรสง่เสริมกำรลงทนุเลขท่ี 1435(1)/2557 โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์
จำกกำรสง่เสริมกำรลงทนุ อำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตัิกำรลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบญัญัติสง่เสริมกำร
ลงทนุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมีเง่ือนไขกำรสง่เสริมกำรลงทนุท่ีส ำคญั ได้แก่  

1. ได้รับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอุปกำระของบุคคลทัง้สอง
ประเภทนี ้เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำให้อยู่ในรำชอำณำจักรเท่ำที่คณะกรรมกำร
สง่เสริมกำรลงทนุพิจำรณำเห็นสมควร 

2. ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ได้รับอนุญำตท ำงำนเฉพำะ
ต ำแหนง่หน้ำที่กำรท ำงำนท่ีคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนญุำตให้อยู่
ในรำชอำณำจกัร 

3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุพิจำรณำอนมุตัิ 
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4. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรสง่เสริมเป็นเวลำ 8 ปี นบัแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้  
5. ได้รับยกเว้นไมต้่องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสยี

ภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล 
6. ได้รับลดหยอ่นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็นเวลำอีก 5 

ปี หลงัจำกที่พ้นก ำหนดระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้ 
7. ได้รับอนญุำตให้หกัคำ่ขนสง่ คำ่ไฟฟ้ำ และคำ่ประปำ สองเทำ่ของคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วเป็นระยะเวลำสิบปีนบัแต่วนัที่เร่ิมมี

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 
8. ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตัง้หรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละยี่สิบห้ำของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจำกกำรหกัคำ่เสือ่มรำคำตำมปกติ 

เง่ือนไขที่ส ำคญัเฉพำะโครงกำร 

1. เคร่ืองจกัรที่ใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมจะต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่และเคร่ืองจกัรซึง่ได้รับยกเว้นหรือลดหยอ่นอำกรขำ

เข้ำนัน้ จะต้องน ำเข้ำมำภำยในวนัท่ี 3 ตลุำคม 2559 

2. จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดด ำเนินกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน  36 เดือน นบัแต่วนัที่ออกบตัร
สง่เสริม 

3. จะต้องด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ชนิดผลติภณัฑ์ ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ 
3.2 ขนำดของกิจกำร มีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ 0.999 เมกะวตัต์ (เวลำท ำงำน 5 

ชัว่โมง/วนั : 365 วนั/ปี ) 

4. จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ  มำตรฐำนสำกลอื่นที่
เทียบเทำ่ ภำยใน 2 ปี นบัแตว่นัท่ีเปิดด ำเนินกำร หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่วจะถกูเพิกถอน
สทิธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลำ 1 ปี 

            (5)     โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ( Solar PV Rooftop ) – วงศ์บัณฑิต 

 โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ของบริษัท ที่ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอเมืองสรุำษฎร์ธำนี จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวนัที่ 06 กุมภำพันธ์ 2558 ในกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์ ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณปูโภคและบริกำรพืน้ฐำน ตำมบตัรสง่เสริมกำรลงทนุเลขที่ 1161(1)/2558 โดยจะได้รับ
สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติม โดย
พระรำชบญัญตัิสง่เสริมกำรลงทนุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 โดยมีเง่ือนไขกำรสง่เสริมกำรลงทนุท่ีส ำคญั ได้แก่  

1. ได้รับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำร  คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอุปกำระของบุคคลทัง้สอง
ประเภทนี ้ เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำให้อยู่ในรำชอำณำจักรเท่ำที่คณะกรรมกำร
สง่เสริมกำรลงทนุพิจำรณำเห็นสมควร 

2. ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ ช ำนำญกำรที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร  ได้รับอนุญำตท ำงำนเฉพำะ
ต ำแหนง่หน้ำที่กำรท ำงำนท่ีคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำที่ได้รับอนญุำตให้อยู่
ในรำชอำณำจกัร 

3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุพิจำรณำอนมุตัิ 
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4. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรสง่เสริมเป็นเวลำ 8 ปี นบัแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้  
5. ได้รับยกเว้นไมต้่องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสยี

ภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล 
6. ได้รับลดหยอ่นภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติเป็นเวลำอีก 5 

ปี หลงัจำกที่พ้นก ำหนดระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้ 
7. ได้รับอนญุำตให้หกัคำ่ขนสง่ คำ่ไฟฟ้ำ และคำ่ประปำ สองเทำ่ของคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วเป็นระยะเวลำสิบปีนบัแต่วนัที่เร่ิมมี

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 
8. ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตัง้หรือก่ อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละยี่สิบห้ำของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจำกกำรหกัคำ่เสือ่มรำคำตำมปกติ 
เง่ือนไขที่ส ำคญัเฉพำะโครงกำร 

1. เคร่ืองจกัรที่ใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมจะต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ และเคร่ืองจกัรซึง่ได้รับยกเว้นหรือลดหยอ่นอำกรขำ
เข้ำนัน้ จะต้องน ำเข้ำมำภำยในวนัท่ี 6 สงิหำคม 2560 

2. จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดด ำเนินกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน  36 เดือน นบัแต่วนัที่ออกบตัร
สง่เสริม 

3. จะต้องด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
3.1  ชนิดผลติภณัฑ์ ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ 
3.2 ขนำดของกิจกำร มีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ 0.753 เมกะวตัต์ (เวลำท ำงำน 5 

ชัว่โมง/วนั : 365 วนั/ปี ) 
4. จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ  มำตรฐำนสำกลอื่นที่

เทียบเทำ่ ภำยใน 2 ปี นบัแตว่นัท่ีเปิดด ำเนินกำร หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่วจะถกูเพิกถอน
สทิธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลำ 1 ปี 

4.3  นโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบำยลงทนุในธุรกิจที่มีควำมเช่ือมโยงกบัธุรกิจหลกัของบริษัทท่ีมีศกัยภำพในกำรสร้ำงผลก ำไรและมีโอกำสในกำร
เจริญเติบโต เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษัท โดยสำมำรถ
สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษัทให้มีควำมครบวงจรมำกขึน้ หรือสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ธุรกิจของบริษัท 
โดยหำกเป็นกำรลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทจะควบคมุหรือก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร ตลอดจนกำรสง่ตวัแทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร
ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น และเข้ำร่วมประชุมในฐำนะผู้ ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทมีหน้ำที่ออกเสียงในที่ประชุมตำมแนวทำงหรือ
ทิศทำงที่คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำไว้ ส ำหรับกำรลงทนุในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบำยเข้ำไปควบคมุมำกนกั ทัง้นีก้ำรจะ
สง่ตวัแทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักลำ่ว บริษัทจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และขึน้กบั
ข้อตกลงร่วมกนั โดยตวัแทนอำจเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำร ผู้บริหำรระดบัสงู หรือบคุคลใดๆ ซึ่งมีคณุสมบตัิและ
ประสบกำรณ์เหมำะสมในธุรกิจนัน้ๆ 

ปัจจบุนับริษัทมีกำรลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ดงันี ้ 

บริษัทย่อย  

1. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ากัด (UAC Utilities) (เดิมช่ือบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 8 เมษำยน 
2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลงทนุใน
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อตุสำหกรรมด้ำนพลงังำนทดแทนและระบบสำธำรณปูโภค โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกต ุนำงสำว
นิลรัตน์ จำรุมโนภำส และนำยชชัพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

2. บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC TPT) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2555 ปัจจุบนัมีทนุจด
ทะเบียน 150 ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50.01 สว่นที่เหลือร้อยละ 49.99 ถือหุ้นโดย บริษัท ทีพีที เทพ
ประทำนพร จ ำกัด (“TPT”)  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ  เพื่อใช้ในกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ กำรขนสง่ คมนำคม และอตุสำหกรรมทัว่ไป ปัจจุบนั UAC TPT อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรโครงกำร CBG 
จ ำนวน 2 โครงกำร ในจงัหวดัขอนแก่น โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกต ุนำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส 
และนำยชชัพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

3. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC Energy) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 26 สิงหำคม 2556 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 95 
ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด ำเนินกำรลงทนุโครงกำรด้ำนพลงังำน ปัจจุบนั
ด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ จ ำนวน 5 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ 
จ ำนวน 3 โครงกำร และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โครงกำร โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกต ุ
นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส และนำยชชัพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

4. บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากัด บริษัทยอ่ยทำงอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผำ่น UAC Energy ร้อย
ละ 100 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 12.525 ล้ำนบำท ทัง้นี ้บริษัท โซลำ่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั ได้รับสมัปทำนกำร
ขำยไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกพลงังำนแสงอำทิตย์ให้แก่กำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค โดยมีก ำลงักำรผลิต 752.4 กิโลวตัต์ ติดตัง้บน
หลงัคำโรงงำนผลติยำงแผน่ของบริษัท วงศ์บณัฑิต จ ำกดั ณ ต ำบลขนุทะเล จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ปัจจบุนัด ำเนินกำรผลิต
เชิงพำณิชย์   โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส และนำยชัชพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็น
กรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

5. บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ากัด (“UAC TPT PELLETS”) บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน 
UAC TPT ร้อยละ 100 จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 25 ธันวำคม 2557 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกบั 1,000,000 บำท โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อประกอบกิจกำรผลติและจ ำหนำ่ยเชือ้เพลงิอดัแทง่ โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุ
มโนภำส และนำยชชัพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

6. บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด (“UAC ADVANCE POLYMER”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 21 
มกรำคม 2558 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 180 ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยลำเท็กซ์อีมลัชัน่และลำเท็กซ์โพลิเมอร์ โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกต ุ
นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส และนำยชชัพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

บริษัทร่วม 

1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด (“BBF”) ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 สว่นท่ีเหลอืร้อยละ 
70 ถือหุ้นโดยบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (“BCP”)  ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน  281.50 ล้ำนบำท  BBF 
เป็นผู้ผลติและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงเหลวที่น ำไปใช้เป็นสว่นผสมทดแทนบำงสว่นในน ำ้มนัดีเซลที่ได้จำก
กระบวนกำรผลติปิโตรเลยีม เพื่อให้ได้น ำ้มนัไบโอดีเซลประเภทตำ่งๆ เช่น น ำ้มนัไบโอดีเซล B5 หรือ B10 เป็นต้น      โดย
มีนำยกิตติ ชีวะเกต ุและ นำยชชัพล ประสพโชค เป็นผู้แทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

2. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด (“SEBIGAS UAC”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทนุระหว่ำง SEBIGAS S.P.A. 
(“SEBIGAS”) ประเทศอิตำลี และบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่ำน บริษัท ยเูอซี เอ็น
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เนอร์ยี่ จ ำกัด)ในสดัส่วนร้อยละ 49 ร้อยละ 49 และมีบริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยถือหุ้นร้อยละ 2 ตำมล ำดบั SEBIGAS 
UAC จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 4 ตลุำคม 2556 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน  14 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบั เป็นที่ปรึกษำ 
ออกแบบ  และรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนก๊ำซชีวภำพ กำรให้บริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรักษำ (O&M Services) ทัง้ใน
ประเทศและตำ่งประเทศภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  โดยมีนำยชชัพล ประสพโชค  และ นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโน
ภำส เป็นผู้แทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

3. บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี จ ากัด (“ENERRAY UAC”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทนุระหว่ำง ENERRAY 
S.P.A. (“ENERRAY”) ประเทศอิตำล ีและบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ผำ่น บริษัท ยเูอซี 
เอ็นเนอร์ยี่  จ ำกัด)ในสัดส่วนร้อยละ 49 ร้อยละ 25 และมีบริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยถือหุ้ นร้อยละ 26 ตำมล ำดับ 
ENERRAY UAC จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 19 มีนำคม 2559 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน  6 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัเป็น
ที่ปรึกษำ ออกแบบ  และรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรค้ำนพลงังำน  โดยมีนำงอำรีย์ พลขีนัธ์ เป็นผู้แทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร
ในบริษัทดงักลำ่ว 

4. บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากัด (PPWE) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทนุระหว่ำง บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั
(มหำชน) (“QTC”)  และบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด (โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่ำน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำกดั) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 12 มกรำคม 2559 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 สว่น
ที่เหลอืร้อยละ 50 ถือหุ้นโดย บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั(มหำชน) (“QTC”)  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบกิจกำร
ลงทนุโครงกำรด้ำนพลงังำน โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกต ุและนำยชชัพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็น
กรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

1. บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ ากัด (ODIN) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทนุโดย บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ำกดั (โดย
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่ำน บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ จ ำกดั) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 10 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 200 
ล้ำนบำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบกิจกำรลงทนุโครงกำรด้ำนพลงังำน โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำยชชัพล 
ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำย ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อบริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีข้อ
พิพำททำงกฎหมำยอื่นใดที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
  ชื่อบริษัท  :  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

ช่ือภำษำองักฤษ : UAC Global Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจหลกั : น ำเข้ำและจ ำหน่ำยสำรเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิต

ก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มัน โรงปิโตรเคมี โรงผลิตน ำ้มันหล่อลื่น โรงงำน
อุตสำหกรรมโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภณัฑ์ โรงไฟฟ้ำ
และสำธำรณปูโภค และลงทนุในอตุสำหกรรมด้ำนพลงังำนทดแทน และระบบ
สำธำรณปูโภค 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000085 
ทนุจดทะเบียน : 433,942,650.50 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 333,802,650.50 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 667,605,301 หุ้น 
รำคำพำร์ : 0.50 บำท  
  (จดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีต่รำไว้เมื่อวนัท่ี 22 ตลุำคม 2555) 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชัน้ 19  ซอยวิภำวดีรังสติ 19 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวง

จตจุกัร 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 ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษัทย่อย จ ำนวน 6 บริษัท 

 (1) ชื่อบริษัท  :  บริษัท ยเูอซี ยทูลิิตีส์ จ ากัด (เดิมช่ือ ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั) 
ช่ือภำษำองักฤษ : UAC Utilities Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 
ประกอบธุรกิจหลกั : ลงทนุในอตุสำหกรรมด้ำนพลงังำนทดแทนและระบบสำธำรณปูโภค 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554049345 
ทนุจดทะเบียน : 10,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 10,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 100,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชัน้ 19  ซอยวิภำวดีรังสติ 19 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวง

จตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 

http://www.uac.co.th/
mailto:ir@uac.co.th
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โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 

   
 (2) ชื่อบริษัท  :  บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพทีี เอน็เนอร์ยี่ จ ากัด 

ช่ือภำษำองักฤษ : UAC & TPT Energy Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 50.01 
ประกอบธุรกิจหลกั : ประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตก๊ำซชีวภำพเพื่อใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำร

ขนสง่คมนำคม และอตุสำหกรรมทัว่ไป 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105555167953 
ทนุจดทะเบียน : 150,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 99,600,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 1,500,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชัน้ 19  ซอยวิภำวดีรังสติ 19 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวง

จตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

(3) ชื่อบริษัท  :  บริษัท ยเูอซี เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั 
ช่ือภำษำองักฤษ : UAC Energy Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 
ประกอบธุรกิจหลกั : ลงทนุโครงกำรด้ำนพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556136130 
ทนุจดทะเบียน : 95,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 95,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 950,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชัน้ 19  ซอยวิภำวดีรังสติ 19 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวง

จตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

 (4) ชื่อบริษัท  :  บริษัท โซล่า เอน็เนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
ช่ือภำษำองักฤษ : Solar Energy Roof Power Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 (ถือผำ่นบริษัท ยเูอซ ีเอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลติและจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556138311 
ทนุจดทะเบียน : 12,525,000 บำท 
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ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 12,525,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 125,250  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชัน้ 19  ซอยวิภำวดีรังสติ 19 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวง

จตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

 (5) ชื่อบริษัท  :  บริษัท ยเูอซี ทีพทีี เพลเลทส์ จ ากัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : UAC TPT Pellets Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100 (ถือผำ่นบริษัท ยเูอซ ีแอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลติและจ ำหนำ่ยเชือ้เพลงิอดัแทง่ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105557187838 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 250,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 10,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชัน้ 19  ซอยวิภำวดีรังสติ 19 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวง

จตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

 (6) ชื่อบริษัท  :  บริษัท ยเูอซี แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : UAC Advance Polymer & Chemicals Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 100  
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลติและจ ำหนำ่ยลำเท็กซ์อีมลัชัน่และลำเท็กซ์โพลเิมอร์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105558011415 
ทนุจดทะเบียน : 180,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 180,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 1,800,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชัน้ 21 ซอยวิภำวดีรังสติ 19 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวง

จตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2537-9016 
โทรสำร : 0-2537-9015 
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บริษัทร่วม จ ำนวน 4 บริษัท 

 (1) ชื่อบริษัท  :  บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : Bangchak Biofuel Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 30 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้มนัไบโอดีเซลและผลติภณัฑ์ผลพลอยได้จำกกำรผลติ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105551029246 
ทนุจดทะเบียน : 281,500,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 281,500,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 2,815,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 28 หมู ่9 ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13160 
โทรศพัท์ : 035-276500 
โทรสำร : 035-276549 
 

 (2) ชื่อบริษัท  :  บริษัท เซบก๊ิาซ ยเูอซี จ ากัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : Sebigas UAC Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 49 (ถือผำ่นบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ 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  
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชัน้ 18  ซอยวิภำวดีรังสติ 19 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวง

จตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

 (3) ชื่อบริษัท  :  บริษัท เอน็เนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : Enerray UAC (Thailand) Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 25 (ถือผำ่นบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ออกแบบ รับเหมำ ก่อสร้ำง โครงกำรด้ำนพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559045038 
ทนุจดทะเบียน : 6,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 6,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 60,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
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ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชัน้ 18  ซอยวิภำวดีรังสติ 19 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวง

จตจุกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
 

 (4) ชื่อบริษัท  :  บริษัท พีพดีับบลวิอี จ ากัด 
ช่ือภำษำองักฤษ : PPWE Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 50 (ถือผำ่นบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ลงทนุโครงกำรด้ำนพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559005541 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 1,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 10,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ 

กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท์ : 0-2379-3902 
โทรสำร : 0-2379-3097 

 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น จ ำนวน 1 บริษัท 

 (1) ชื่อบริษัท  :  บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 
ช่ือภำษำองักฤษ : ODIN Power Company Limited 
สดัสว่นกำรถือหุ้น : ร้อยละ 10 (ถือผำ่นบริษัท ยเูอซี ยทูิลติีส์ จ ำกดั) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ลงทนุโครงกำรด้ำนพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0115541003996 
ทนุจดทะเบียน : 200,000,000 บำท 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 200,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้น : 2,000,000  หุ้น 
รำคำพำร์ : 100 บำท  
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 333/3 หมูท่ี่ 6 ต ำบลบำงเพรียง อ ำเภอบำงบอ่ จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10560 
โทรศพัท์ : 0-2108-0360-6 
โทรสำร : 0-2108-0367 
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6.3 ชื่อ สถานที่ตัง้ ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

1) นำยทะเบยีนหุ้นสำมญั บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  เลขที่ 93 ชัน้ 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

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 
 

 

 
 
 



  

 

 
 

ส่วนที่ 2  การจัดการและ 
การก ากับดแูลกจิการ 

 
 

 
 
 
 

 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

หุ้นสามัญ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 433,942,650.50 บำท เรียกช ำระแล้ว 333,802,650.50 บำท แบ่งเป็น
หุ้นสำมญัจ ำนวน 667,605,301 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท  
 

7.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 
                                                                                                          ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559    

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 
1. กลุ่มชวีะเกตุ 372,390,663 55.78 

 1.1 นำยกิตติ ชีวะเกต ุ        322,390,663  48.29 

 1.2 นำงสำวชวษิศำ ชีวะเกต ุ           25,000,000  3.74 

 1.3 นำงสำวอลสิำ ชีวะเกต ุ          25,000,000  3.74 
2. กลุ่มจารุมโนภาส 46,443,206 6.96 

 2.1 นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส  30,298,901 4.54 

 2.2 นำงสำวนิรนชุ จำรุมโนภำส  16,144,305 2.42 
3. กลุ่มเสรีววิัฒนา 45,586,659 6.83 

 3.1 นำงวรำณี เสรีวิวฒันำ  1,620,505 0.24 

 3.2 นำงสำวพมิพ์ศิริ เสรีววิฒันำ  23,906,137 3.58 

 3.3 นำงสำวพชิญ์สนิี เสรีวิวฒันำ 20,060,017 3.00 
4. กลุ่มโกสียรักษ์วงศ์ 23,654,425 3.54 

 4.1 นำยไพฑรูย์ โกสยีรักษ์วงศ์     23,654,375 3.54 

 4.2 นำงสำวไพลนิ โกสยีรักษ์วงศ์ 50 0.000 
5. กลุ่มเลิศรัชต์กุล 14,464,575 2.17 

 5.1 นำยเจียรนยั เลศิรัชต์กลุ  12,187,530  1.83 

 5.2 นำงลดัดำ เลศิรัชต์กลุ 2,277,045 0.34 
6. นายสุทธิพงศ์ เวศย์วรุตม์  13,777,082  2.06 
7. บริษัท ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั  7,319,500 1.10 
8. กลุ่มลัมประเสริฐ 6,033,666 0.90 

 8.1 นำงสำวกลัยำ ลมัประเสริฐ 5,999,091 0.90 

 8.2 นำงสำวมำล ีลมัประเสริฐ 27,825 0.00 

 8.3 นำยสรุชยั ลมัประเสริฐ 6,750 0.00 
9. นายณัฏฐชัย ตัง้จารุพงศ์สกุล 5,026,700 0.75 
10. นางสาวนิรินทร์ จุ้ยอนิทร์ 4,719,910 0.71 

 รวมผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 539,416,386 80.80 

 ผู้หุ้นรำยยอ่ย 128,188,915 19.20 

         รวมทัง้สิน้ 667,605,301 100.00 
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ส ำหรับทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือ จ ำนวน 100,140,000 บำท นัน้ มีไว้เพื่อรองรับกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป 

(General Mandate) จ ำนวนไมเ่กิน 200,280,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท  
ข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของชำวตำ่งชำติ 
ผู้ ถือหุ้นที่เป็นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแล้ว 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หุ้นของบริษัทท่ีถือครองโดยชำวตำ่งชำติมีประมำณร้อยละ 0.002 ของทนุช ำระแล้ว 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั (Thai NVDR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้ออก NVDR ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เป็นหลกัทรัพย์อ้ำงอิงจ ำนวน 7,319,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของหุ้นที่
ออกและช ำระแล้ว ณ วนัดงักล่ำว  ทัง้นี ้ผู้ ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จำกหุ้นของบริษัทที่น ำไปอ้ำงอิงทุกประกำร จึงไม่
สำมำรถใช้สทิธิออกเสยีงในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นได้เนื่องจำกมิใช่ผู้ ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท แตท่ัง้นีใ้นทำงปฏิบตัิ บริษัท ไทยเอ็นวีดี
อำร์ จ ำกดั จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตำมดลุยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด มิใช่ออก
เสยีงตำมค ำสัง่ของผู้ ถือ NVDR   

ทัง้นีจ้ ำนวนหุ้นของบริษัท ที่ผู้ลงทนุเข้ำมำลงทนุใน NVDR นัน้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง  ซึ่งบริษัทจะไม่สำมำรถก ำหนดได้ 
อย่ำงไรก็ตำมผู้ ลงทุนสำมำรถตรวจสอบจ ำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จำกเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ 
www.set.or.th/nvdr 

 
7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

บริษัทได้มีกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“UAC-W1”) จ ำนวนไม่เกิน 
92,200,000 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม รวมถึงประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไป ดงัมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

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

บริษัท ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรำ 5 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 (ใน
กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในส่วนนี ้จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือ
ปรำกฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนั Record Date (คือวนัที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ.2555) โดยบริษัทได้รวบรวมรำยช่ือผู้
ถือหุ้นดงักลำ่วตำมมำตรำ 225 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2555   
7.3.2  กำรจดัสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 

บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ ำนวน 7,940,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งได้ใช้
สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทที่มีกำรออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) ใน
จ ำนวน 39,700,000 หุ้น (ณ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) ในอตัรำ 5 หุ้นสำมญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
UAC-W1 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) โดยหุ้นเพิ่มทนุในสว่นนี ้ได้ออกและเสนอขำยต่อผู้ ถือหุ้นเดิมในช่วงระหว่ำงวนัที่ 26-
30 พฤศจิกำยน 2555 ในรำคำหุ้นละ 3.00 บำท โดยบริษัทสำมำรถขำยหุ้นเพิ่มทนุในสว่นนีไ้ด้ครบทัง้จ ำนวน 
7.3.3  กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ให้แก่ประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไปท่ีได้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 

บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจ ำนวน 4,860,000 หน่วย ให้แก่ประชำชนและนกั
ลงทนุทัว่ไปซึง่ได้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท (Public Offering) ในจ ำนวน 24,300,000 หุ้น (ณ มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 
บำท) ในอตัรำ 5 หุ้นสำมญัใหมต่อ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) โดยหุ้นเพิ่มทนุในสว่น
นี ้ได้ออกและเสนอขำยต่อประชำชนและนกัลงทนุทัว่ไป ในช่วงระหว่ำงวนัที่ 10 -11 มกรำคม 2556 ในรำคำหุ้นละ 7.90 
บำท 

http://www.set.or.th/nvdr
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ใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 มีก ำหนดกำรใช้สทิธิทกุวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมนีำคม มิถนุำยน กนัยำยน และธนัวำคม 

ของแตล่ะปี ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยวนัแรกและวนัสดุท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวนัที่ 29 มีนำคม 2556 และ วนัที่ 29 
มกรำคม 2559 ตำมล ำดบั โดยอตัรำกำรใช้สทิธิ 1 หนว่ย ตอ่หุ้นสำมญั 1 หุ้น รำคำกำรใช้สทิธิหุ้นละ 7.50 บำท 

เนื่องด้วยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2556 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ำยปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทในอตัรำหุ้นละ 0.11112 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 51,198,482 บำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 60.88 ของก ำไรสทุธิหลงั
หกัส ำรองตำมกฎหมำย โดยจ่ำยเป็นหุ้นสำมญัในอตัรำ 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท และจ่ำยเป็น
เงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.01112 บำท (กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงักำรจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสด
แทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท)  ซึ่งจำกกำรอนมุตัิกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักลำ่วท ำให้บริษัทจะต้องจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไมเ่กิน 92,150,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักลำ่ว  ทัง้นี  ้กำรให้
สทิธิดงักลำ่วยงัมีควำมไมแ่นน่อน เนื่องจำกต้องรอกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2556 ในวนัท่ี 5 เมษำยน 2556  
ซึง่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลตำมที่บริษัทเสนอ  โดยบริษัทได้ก ำหนดวนับนัทกึรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
รับปันผล (Record Date) ในวนัที่ 3 เมษำยน 2556 และวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 4 
เมษำยน 2556 และก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556 โดยวนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้เคร่ืองหมำย 
XD หุ้นของบริษัท คือ วนัท่ี 1 เมษำยน 2556   

กำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นปันผลดงักลำ่วข้ำงต้น เข้ำขำ่ยเป็นเง่ือนไขที่ก ำหนดให้บริษัทต้องด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิและ
อตัรำกำรใช้สิทธิของ UAC-W1 ตำมข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ข้อก ำหนดสิทธิของ UAC-W1”)  สง่ผลให้มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
และอตัรำกำรใช้สทิธิของ UAC-W1 ส ำหรับกำรใช้สทิธิในครัง้ที่ 2 (วนัท่ี 28 มิถนุำยน 2556) เป็นต้นไป  ดงันี ้

 เดิมก่อนการปรับสิทธิ 
หลังการปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตัง้แต่วนัที่ 

1 เมษายน 2556 
รำคำกำรใช้สทิธิ 7.50 บำทตอ่หุ้น  6.25 บำทตอ่หุ้น 
อตัรำกำรใช้สทิธิ 1 หนว่ย:  1 หุ้น 1 หนว่ย: 1.20 หุ้น* 

* ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ของกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิในแต่ละ
ครัง้ ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
 นอกจำกนี ้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2556 ได้มีมติอนมุตัิในเร่ืองที่เก่ียวข้อง ดงันี  ้

-  กำรลดทนุ จดทะเบียนของบริษัท  โดยตดัหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจำกกำรจดัสรรเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-
W1 จ ำนวน 50,497 หุ้น 

-  กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบก ำหนดวตัถปุระสงค์เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรปรับสิทธิใบส ำคญั
แสดงสทิธิ UAC-W1 โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหมจ่ ำนวนไมเ่กิน 110,600,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดย
มีรำยละเอียดกำรเพิ่มทนุ ดงันี ้

    ก.  เพิ่มทนุโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหมเ่พื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล จ ำนวนไมเ่กิน 92,150,000 หุ้น 
    ข.  เพิ่มทนุเพื่อรองรับกำรปรับสทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 จ ำนวนไมเ่กิน 18,450,000 หุ้น 
 

จำกนัน้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ำยปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทในอตัรำหุ้นละ 0.06945 บำท เป็นเงินจ ำนวน 38,490,723.18 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของก ำไรสทุธิหลงัหกั
ส ำรองตำมกฎหมำย โดยจ่ำยเป็นหุ้นสำมญัในอตัรำ 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นเงิน 0.06250 บำทต่อหุ้น และจ่ำยเป็น
เงินสดในอตัรำ 0.00695 บำทต่อหุ้น  (กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงักำรจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ำยปันผลเป็นเงิน



                                     บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 



แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559  หน้ำ 86 

 
สดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.06250 บำท)  ซึ่งจำกกำรอนุมตัิกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักล่ำวท ำให้บริษัทจะต้อง
จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่เกิน 69,280,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักล่ำว  
ทัง้นี ้กำรให้สิทธิดงักล่ำวยงัมีควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกต้องรอกำรอนุมตัิจำกที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ในวนัที่ 9 
เมษำยน 2559  ซึ่งที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลตำมที่บริษัทเสนอ  โดยบริษัทได้ก ำหนดวนับนัทึก
รำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวนัที่ 3 เมษำยน 2559 และวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นเพื่อรวบรวม
รำยช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 7 เมษำยน 2559 และก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัที่ 30 เมษำยน 2559 โดยวนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยขึน้เคร่ืองหมำย XD หุ้นของบริษัท คือ วนัท่ี 1 เมษำยน 2559   

กำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นปันผลดงักลำ่วข้ำงต้น เข้ำขำ่ยเป็นเง่ือนไขที่ก ำหนดให้บริษัทต้องด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
และอตัรำกำรใช้สทิธิของ UAC-W1 ตำมข้อ 1.11.1 (ข) ของข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ข้อก ำหนดสทิธิของ UAC-W1”)  สง่ผลให้มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
และอตัรำกำรใช้สทิธิของ UAC-W1 ส ำหรับกำรใช้สทิธิในครัง้ที่ 10 (วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2559) เป็นต้นไป  ดงันี ้

 เดิมก่อนการปรับสิทธิ 
หลังการปรับสิทธิที่มีผลใช้บังคับตัง้แต่วนัที่ 

1 เมษายน 2559 
รำคำกำรใช้สทิธิ 6.25 บำทตอ่หุ้น 5.5555 บำทตอ่หุ้น 
อตัรำกำรใช้สทิธิ 1 หนว่ย: 1.20 หุ้น* 1 หนว่ย: 1.35 หุ้น* 

* ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ของกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิในแต่ละ
ครัง้ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
 นอกจำกนี ้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ได้มีมติอนมุตัิในเร่ืองที่เก่ียวข้อง ดงันี  ้

-  กำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีเหลอืจำกกำรจดัสรรเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 
จ ำนวน 79,260 หุ้น 

-  กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบก ำหนดวตัถปุระสงค์เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรปรับสิทธิใบส ำคญั
แสดงสทิธิ UAC-W1 โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหมจ่ ำนวนไมเ่กิน 82,930,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยมี
รำยละเอียดกำรเพิ่มทนุ ดงันี ้

    ก.  เพิ่มทนุโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหมเ่พื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล จ ำนวนไมเ่กิน 69,280,000 หุ้น 
    ข.  เพิ่มทนุเพื่อรองรับกำรปรับสทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 จ ำนวนไมเ่กิน 13,650,000 หุ้น 
 

วนัท่ี 29 มกรำคม 2559 ซึง่เป็นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ได้มีผู้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นของบริษัทจ ำนวน
รวมทัง้สิน้ 26,467,570 หนว่ย จำกใบส ำคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ทัง้หมด 92,149,503 หนว่ย  สรุปได้ดงันี ้

วันที่ใช้สทิธิ จ านวนหน่วย UAC-W1 จ านวนหุ้น UAC จ านวนเงนิที่ได้รับ (บาท) 

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

ครัง้ที่ 2 (28 มิ.ย. 56) 3,619 4,342 27,137.50 
ครัง้ที่ 3 (30 ก.ย. 56) 828,224 993,868 6,211,675.00 
ครัง้ที่ 4 (27 ธ.ค. 56) 11,400 13,680 85,500.00 
ครัง้ที่ 5 (31 มี.ค. 57) 14,365 17,237 107,731.25 
ครัง้ที่ 6 – 8  ไมม่ีผู้ใช้สทิธิ 
ครัง้ที่ 9 (31 มี.ค. 58) 228,984 274,780 1,717,375.00 
ครัง้ที่ 10 (30 มิ.ย. 58) ไมม่ีผู้ใช้สทิธิ 
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ครัง้ที่ 11 (30 ก.ย. 58) 6,000,100 8,100,135 45,000,750.00 
ครัง้ที่ 12 (30 ธ.ค. 58) ไมม่ีผู้ใช้สทิธิ 
ครัง้ที่ 13 (29 ม.ค. 59) 26,467,570 35,731,200 198,504,685.35 
รวมทัง้สิน้ 33,850,052 45,431,032 253,873,279.10 

  
7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 7.4.1  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้และหกัส ำรอง
ตำ่งๆ ทกุประเภทตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วจะ
ขึน้อยู่กบักระแสเงินสด แผนกำรลงทนุ เง่ือนไขและข้อก ำหนดในสญัญำต่ำงๆ ที่บริ ษัทผกูพนัอยู่ รวมทัง้ข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย 
ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตด้วย  ทัง้นี ้มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมตัิให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูก
น ำเสนอเพื่อขออนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรของบริษัทมีอ ำนำจอนุมตัิให้
จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลได้ โดยจะรำยงำนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวถดัไป  

ข้อมลูกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 - 2558 
รายละเอียด 2556 2557 2558 

เงินปันผล/หุ้น 0.16 0.00695 0.10 
หุ้นปันผล/หุ้น - 0.0625 - 
อตัรำเงินปันผล/หุ้น 0.16 0.06945 0.10 
อตัรำก ำไรสทุธิ/หุ้น  0.24 0.09 0.15 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิเฉพำะกิจกำร (%) 149.56 49.75 81.00 

 
7.4.2  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย (ทุกบริษัท) 
บริษัทมีบริษัทยอ่ย 6 แหง่ ได้แก่ บริษัท ยเูอซี ยทูิลติีส์ จ ำกดั  บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั บริษัท ยเูอซี เอ็น

เนอร์ยี่ จ ำกดั บริษัท โซลำ่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส์ จ ำกดั และ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิ
เมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั  ซึง่กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะต้องผ่ำนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น และจะกระท ำเมื่อบริษัท
ได้มีกำรจัดสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปี จนกว่ำทุน
ส ำรองจะมีจ ำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่บริษัทมีผลขำดทุนสะสมห้ำมมิให้มีกำร แบ่ง
เงินปันผล 

 
7.4.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทร่วม 
บริษัทมีบริษัทร่วม 5 แหง่ ได้แก่ บริษัท บำงจำก ไบโอฟูเอล จ ำกดั บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี 

(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท พีพีดบับลวิอี จ ำกดั และ บริษัท โอดิน พำวเวอร์ จ ำกดั ซึ่งกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะต้องผ่ำนมติ
ของที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น และจะกระท ำเมื่อบริษัทได้มีกำรจัดสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองในอตัรำไม่ต ่ำ
กว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และคณะกรรมกำรอำจ
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่บริษัทมีผลขำดทุนสะสมห้ำมมิให้มีกำรแบ่งเงิน
ปันผล 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
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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 หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ ถือหุ้น และสำมำรถอทุิศเวลำในกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่อยำ่งเต็มที่  โดยมีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีถ่วงดลุกนัอย่ำงเพียงพอ อนัประกอบด้วย กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 
1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรทัง้หมด แต่ไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน  ซึ่งกรรมกำรอิสระทัง้ 3 ท่ำนปฏิบตัิหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยมีควำมเป็นอิสระและมีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่จะสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน ร วมถึงหน้ำที่อื่นในฐำนะ
กรรมกำรตรวจสอบ  นอกจำกนี ้ได้มีกำรมอบอ ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจดักำรที่ชดัเจน ตำมรำยละเอียดที่ได้
เปิดเผยไว้ในหวัข้อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรแล้ว 
 
8.2  ผู้บริหาร 
คณะผู้บริหาร*  ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยกิตติ ชีวะเกต ุ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรผู้จดักำร 
3. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส ประธำนเจ้ำหน้ำทีด้่ำนกำรเงินและบญัชี 
4. นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
5. นำยปกครอง มีจินดำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยขำยและพฒันำธุรกิจ* 
6. นำยชยัยศ ชณุห์วิจิตรำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

หมำยเหต:ุ   * ลำออกเมื่อวนัท่ี 31 ตลุำคม 2559   
          
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้จดักำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำร

บริษัทมอบหมำย รวมถึงเร่ืองหรือกิจกำรตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1) ด ำเนินกิจกำร และ/หรือ บริหำรงำนประจ ำวนัของบริษัท  
2) จดัเตรียมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอ ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษัท เสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทเพื่อพิจำรณำ ก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ควำมเห็นชอบ  
3) ด ำเนินกำรหรือปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนมุตัิ 
4) อนมุตัิค่ำใช้จ่ำย หรือเงินลงทุนนอกงบประมำณประจ ำปี หรือเกินกว่ำงบประมำณประจ ำปี  ได้เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 5 

ล้ำนบำท ส ำหรับกรรมกำรผู้จดักำร และไมเ่กิน 10 ล้ำนบำท ส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
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5) มีอ ำนำจอนมุตัิกำรเบิกจ่ำยเงินตำมงบประมำณที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ได้แก่ กำรเบิกจ่ำยต่อครัง้วงเงิน

เกินกวำ่ 200,000 บำท กำรเบิกเงินทดรองจ่ำยตอ่ครัง้วงเงินเกินกว่ำ 50,000 บำท กำรเลีย้งรับรองและให้ของขวญัตำม
งบประมำณตอ่เดือนวงเงินเกินกวำ่ 100,000 บำท กำรจดัหำสนิทรัพย์ถำวรวงเงินไม่เกิน 2 ล้ำนบำท กำรอนมุตัิใบเสนอ
รำคำวงเงินเกินกวำ่ 50 ล้ำนบำท  กำรอนมุตัิใบสัง่ขำยวงเงินเกินกวำ่ 50 ล้ำนบำท  

6) มีอ ำนำจอนมุตัิกำรตดัหนีส้ญูไม่เกิน 500,000 บำท ส ำหรับกรรมกำรผู้จดักำร และ ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท ส ำหรับประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

7) พฒันำองค์กรและบคุลำกรให้มีคณุภำพและประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่อง 
8) เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจของบริษัทในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบำย ระเบียบ 

ข้อก ำหนด ค ำสัง่ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
9) ดแูลและรักษำภำพลกัษณ์ที่ดีขององค์กร 
10) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ 
ทัง้นี ้อ ำนำจประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้จดักำร ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บคุคลอื่นที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้จดักำรเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจในกำรอนมุตัิรำยกำรใดที่ตนหรือบคุคลที่
เก่ียวข้องซึง่อำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือรำยกำรที่ไม่อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิตำมที่ข้อบงัคบัของบริษัทห รือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
ก ำหนด 
 
8.3  เลขานุการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและตำม
ข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตัง้นำงสำว    สจัจำภรณ์ รัมย
ประยรู ด ำรงต ำแหนง่เลขำนกุำรบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 19 พฤษภำคม 2555  เพื่อท ำหน้ำที่ดแูลและให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรและ
ผู้บริหำรเก่ียวกบักฎเกณฑ์ และกฎหมำยตำ่งๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร 
รับผิดชอบในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท บนัทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดแูลและประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติของที่ประชมุดงักลำ่ว รวมทัง้ท ำหน้ำที่จดัท ำและเก็บรักษำ
เอกสำรส ำคญัของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำน
ประจ ำปีของคณะกรรมกำร หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของ
กรรมกำรและผู้บริหำร ตลอดจนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นๆ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์  โดยคณุสมบตัิของ ผู้ด ำรงต ำแหนง่เป็นเลขำนกุำรบริษัทปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 
 
8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ก.   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 กรรมกำร 
  ในปี 2559 บริษัทมีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนให้แก่กรรมกำร ดงันี ้ 

รายชื่อ ค่าตอบแทนกรรมการ 

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

4. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส* 60,000 
5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ 300,000 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 240,000 
7. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ 240,000 
โบนสักรรมกำรท่ีไมใ่ช่ผู้บริหำร 1,000,000 

รวม 2,260,000 

หมำยเหต ุ:  * เป็นคำ่ตอบแทนที่ได้รับจำกกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริหำรเพียงอยำ่งเดียว โดยกรรมกำรบริหำรได้รับ
คำ่ตอบแทนในอตัรำเดือนละ 5,000 บำทเทำ่นัน้ และไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของ
บริษัท  

ทัง้นี ้ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที่ 21 เมษำยน 2559 มีมติอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
รำยเดือนประจ ำปี 2559 เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000 บำท (ไม่รวมโบนสักรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร) โดยมีรำยละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้  

ต ำแหนง่ 
คำ่ตอบแทน (บำท/คน/เดือน) 

2559 
1) ประธำนกรรมกำร  
2) กรรมกำร                                   
3) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                                                    
4) กรรมกำรตรวจสอบ 
5) กรรมกำรบริหำร 
 โบนสักรรมกำรท่ีไมใ่ช่ผู้บริหำร 

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

ไมเ่กิน 3.9 ล้ำนบำท 
 
เง่ือนไขกำรจ่ำยคำ่ตอบแทน 
- คณะกรรมกำรท่ีมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน ได้แก่ คณะกรรมกำรของบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ เทำ่นัน้ 
- กรรมกำรของบริษัทแตล่ะคนสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองในชุดต่ำงๆ ได้ด้วย  และ

สำมำรถได้รับเงินคำ่ตอบแทนกรรมกำรของแตล่ะต ำแหนง่ตำมที่ก ำหนด  
- กรรมกำรของบริษัทจะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินในอตัรำเดือนละ 10,000 บำท  และกรรมกำรบริหำรจะได้รับ

ค่ำตอบแทนเป็นเงินในอตัรำเดือนละ 5,000 บำท อย่ำงไรก็ดี หำกกรรมกำรบริหำรด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำร
ของบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองชุดอื่นๆ ด้วย กรรมกำรบริหำรท่ำนดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิได้รับ
คำ่ตอบแทนกรรมกำรของบริษัท และ/หรือไม่มีสิทธิรับค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองในชุดอื่นๆด้วย แต่
จะได้รับคำ่ตอบแทนเฉพำะในสว่นของต ำแหนง่กรรมกำรบริหำรเทำ่นัน้  

- คณะกรรมกำรของบริษัทและคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทในรูปของเงิน
รำงวลั เบีย้ประชมุ บ ำเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตำมข้อบงัคบัหรือตำมที่ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นจะพิจำรณำ ซึง่อำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแนน่อนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑ์และจะก ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มี
ผลตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจำกนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิกำรตำ่งๆ ตำมระเบียบของ
บริษัท โดยจะต้องไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท  ซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ในอนัที่
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จะได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนกังำน  หรือลกูจ้ำงของบริษัท  นอกจำกนีก้ำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนดังกล่ำวนัน้จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกำรด ำรงคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์จะก ำหนด  

- กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรของบริษัททกุคนมีสิทธิที่จะได้รับโบนสั ในกรณีที่บริษัทเห็นสมควรบริ ษัทอำจจะพิจำรณำ
กำรจ่ำยโบนสันีใ้ห้กบักรรมกำรท่ีไมใ่ช่ผู้บริหำรทกุคนรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 1.5 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวม  ทัง้นี ้
ให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำวำ่เห็นควรจะให้มีกำรจ่ำยโบนสัให้กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรเมื่อใด รวมทัง้ให้
พิจำรณำรำยละเอียดกำรจ่ำยโบนสั อำทิเช่น กำรจ่ำยโบนสัให้จ่ำยให้กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรทุกคนที่ยงัคงด ำรง
ต ำแหน่งอยู่  กรณีที่กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรคนใดเพิ่งเข้ำด ำรงต ำแหน่งและยงัไม่ครบปี กำรจ่ำยโบนสัอำจจะจ่ำย
ตำมสดัสว่นของระยะเวลำของกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรท่ีไมใ่ช่ผู้บริหำรคนนัน้ 
 

 ผู้บริหำร   
ในปี 2559 บริษัทจ่ำยคำ่ตอบแทนให้ผู้บริหำร ดงันี ้

ค่าตอบแทน 
2558 2559 

จ านวนราย 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

จ านวนราย* 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

1.  เงินเดือนโบนสั และคำ่ตอบแทนอื่นๆ 
ได้แก่ คำ่นำยหน้ำ คำ่พำหนะ เงิน
สมทบประกนัสงัคม  

4   12.26 6 18.57 

2. เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 4 0.54 6 0.59 
รวม  12.80  19.16 

หมำยเหตุ : * ค่ำตอบแทนผู้บริหำรในปี 2557 และ 2558 ข้ำงต้น ไม่ได้รวมค่ำตอบแทนของผู้จัดกำรฝ่ำยบญัชี ผู้จัดกำรฝ่ำย
กำรเงิน และ ผู้จดักำรฝ่ำยวำงแผนกำรเงินและเลขำนกุำรบริษัท 

 
ข.   ค่าตอบแทนอื่น 

คณะกรรมกำรบริษัทได้รับคำ่ตอบแทนอื่น ได้แก่ 
ประเภท เบีย้ประกัน วงเงนิคุ้มครอง 

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

 
8.5  บุคลากร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีพนกังำน (ไม่รวมผู้บริหำรของบริษัท 5 ท่ำน) จ ำนวนทัง้สิน้ 120 คน ซึ่งเป็นพนกังำนประจ ำ
ทัง้หมด โดยสำมำรถแบง่ตำมสำยงำนได้ดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน 
ขำยและกำรตลำด (Sales & Marketing) 15 
พฒันำธุรกิจ (Business Development) 4 
สายงาน จ านวนพนักงาน 
บริหำรคณุภำพและควำมเสีย่ง และ วิศวกร (Quality & Risk / Engineer) 4 
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บริหำรซพัพลำยเชน (Supply Chain Management) 7 
บญัชี (Accounting) 8 
กำรเงิน และ ตรวจสอบภำยใน (Finance & Internal Audit) 6 
วำงแผนกำรเงิน (Finance Planning) 1 
จดัซือ้ (Procurement) 4 
บริหำรทัว่ไปและเลขำนกุำร (Administration & Executive Secretary)  13 
ทรัพยำกรบคุคล 3 
Corporate Affairs 2 
โรงงำน CBG 16 
โรงงำน PPP 37 

 

 ค่าตอบแทนพนักงาน     
ในปี 2557 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนกังำนรวมเป็นเงิน 66.86 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่ำนำยหน้ำ ค่ำ
พำหนะ เงินสะสมกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เงินสมทบประกนัสงัคม และอื่นๆ 
 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2547 กบับริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุไทยพำณิชย์ และเมื่อวนัที่ 
30 กรกฎำคม 2552 ได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหำรกองทนุส ำรองเลีย้งชีพเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกสิกรไทย จ ำกดั โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่พนกังำน และเพื่อจงูใจให้พนกังำนท ำงำนกบับริษัทในระยะยำว  
 

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบำยพฒันำบคุลำกรทกุระดบัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถอนัจะท ำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทใน
กำรท่ีจะมีบคุลำกรท่ีมีประสทิธิภำพ ที่จะสำมำรถสร้ำงผลงำนให้กบับริษัท โดยมีแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทัง้ภำยในและภำยนอก
เพื่อเสริมทกัษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของพนกังำนแต่ละระดบั ส ำหรับรำยละเอียดกำรพฒันำบคุลำกรปี 2559 ปรำกฏอยู่ใน 
“รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน ประจ ำปี 2559” (Sustainable Development Report 2016) 
 
ทัง้นี ้บริษัทได้จดักิจกรรมโครงกำรตำ่งๆ ให้กบัพนกังำนเพื่อสง่เสริมให้เกิดกำรมีสว่นในกำรท ำกิจกรรมร่วมกนัในหมูพ่นกังำน 

- โครงกำรกิจกรรมแบดมินตัน โยคะ ปิงปอง เปตอง  ฟุตซอล หลงัเลิกงำน เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพกำยและ
สขุภำพจิตที่ดี เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรท ำงำน และเพิ่มควำมสมัพนัธ์อนัดีในกลุม่ด้วย 

- โครงกำรสง่เสริมกำรท ำงำนเป็นทีม  โดยมีกิจกรรมนอกสถำนที่เพื่อสง่เสริมให้พนกังำนได้ร่วมกิจกรรมด้วยกนั เช่น กิจกรรม 
WE’R UAC กิจกรรมกีฬำและฉลองวนัปีใหม ่เพื่อสร้ำงควำมสำมคัคีและควำมสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหว่ำงผู้บริหำรและ
กลุม่พนกังำนด้วยกนั 

- กิจกรรมโครงกำรฟืน้ฟูสมรรถภำพให้พนกังำนโดยกำรนวดเพื่อกำรบ ำบดั เพื่อลดควำมเสี่ยงให้กับพนักงำนในกำรเกิด
อำกำร Office Syndrome เนือ่งจำกกำรนัง่ท ำงำนเป็นเวลำนำน 

- กิจกรรมรดน ำ้ด ำหวัวนัสงกรำนต์  บริษัท จัดให้มีประเพณีรดน ำ้ด ำหวัในวนัสงกรำนต์ทกุปี เพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดี
ระหวำ่งพนกังำนและผู้บริหำร 
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- กิจกรรม CEO พบพนกังำนใหม ่ บริษัทจดัให้ CEO ได้พบปะกบัพนกังำนท่ีเพิ่งเข้ำมำท ำงำนใหม ่ทัง้นีเ้พื่อสร้ำงควำมรู้สกึที่

ดีให้กบัพนกังำนท่ีเข้ำมำใหม ่และให้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของผู้บริหำรที่ได้ให้ควำมส ำคญักบัพนกังำน 
- กิจกรรม CEO พบพนกังำน บริษัทจัดให้ CEO ได้พบปะกบัพนกังำนแต่ละฝ่ำยงำน โดยกำรร่วมรับประทำนอำหำรเพื่อ

สื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมเห็น เพื่อสร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรและควำมสมัพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่ำงผู้บริหำรระดบัสงูกับ
พนกังำนทกุระดบั แสดงถึงควำมเอำใจใสใ่นทรัพยำกรบคุคลขององค์กร 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
บริษัทได้ตระหนกัดีและให้ควำมส ำคญัตอ่ระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสทิธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท ำให้
เกิดควำมเช่ือมั่นกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้กำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
จรรยำบรรณและเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อยกระดับกำ ร
ด ำเนินกำรท่ีมีอยูแ่ล้ว ให้มีควำมเป็นระบบมำตรฐำนท่ีชดัเจน และกระจำยกำรปฏิบตัิไปสูพ่นกังำนของบริษัททกุระดบัชัน้ อนัเป็น
กำรเสริมสร้ำงให้เกิดวฒันธรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรอยำ่งแท้จริง โดยมีนโยบำยหรือกำรด ำเนินกำรที่รักษำสิทธิขัน้พืน้ฐำนที่ผู้ ถือ
หุ้นพงึได้รับอยำ่งเป็นธรรมตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือมำกกวำ่นัน้ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้
เสยีในระยะยำวและอยำ่งยัง่ยืน  ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรไว้บน Website ของบริษัท และเผยแพร่ให้
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนรับทรำบเพื่อให้ทุกคนตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อ
สง่เสริมกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืนของบริษัท 
 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรไทย (IOD) ได้มีกำรปรับแนวทำงและหลกัเกณฑ์กำรส ำรวจตัง้แต่ปี 2557 ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรประเมินในแตล่ะหมวดเพื่อให้สอดคล้องกบัมำตรฐำน ASEAN CG Scorecard  โดยปี 2559 บริษัทได้รับผลประเมินกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88 (ระดบั “ดีมำก”) เพิ่มขึน้จำกปี 2559 และสงูกว่ำคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวมที่ร้อยละ 78 และได้รำงวลัระดบั Top Quartile ในกลุม่ตลำดที่มีมลูค่ำหลกัทรัพย์ 3,000 – 9,999 ล้ำนบำท โดยสรุป
สำระส ำคญัในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี ้
 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น  
บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในสิทธิพืน้ฐำนต่ำงๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐำนะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และในฐำนะเจ้ำของ
บริษัท เช่น สทิธิในกำรซือ้ ขำย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู ่สทิธิในกำรท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลก ำไรจำกบริษัท สทิธิในกำรได้รับข้อมลู
ของบริษัทอยำ่งเพียงพอ สิทธิต่ำงๆ ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญั
ของบริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี กำรอนมุตัิธุรกรรมที่ส ำคญัและมี
ผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และยังสนับสนุนให้
กรรมกำรบริษัททกุคน ผู้บริหำร รวมทัง้ผู้สอบบญัชีเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงกนั   โดยในปี 2559 บริษัทได้จดักำร
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ในวนัที่ 21 เมษำยน 2559 ที่ห้องประชุมชัน้ 25 อำคำร ทีพี แอนด์ ที ซึ่งผู้ ถือหุ้นรวมถึงนกั
ลงทนุสถำบนัสำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมได้อย่ำงสะดวก  โดยบริษัทได้มีกำรปฏิบตัิที่เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
ดงันี ้
 

 การแจ้งเชิญประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2559 ได้มีมติให้จดักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 
ในวนัที่ 21 เมษำยน 2559    โดยบริษัทได้เปิดเผยมติกำรประชุม วนัประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม และแจ้งข่ำวผ่ำนระบบ 
Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ ก่อนกำรจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุโดยบริษัท ศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำมำกกว่ำ 7 วนัก่อนวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้น และได้ท ำกำรประกำศลงในหนงัสือพิมพ์รำยวนัติดต่อกนั 3 วนั คือ วนัที่ คือ วนัที่ 5 - 8 เมษำยน 2559 เพื่อบอก
กล่ำวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตวัก่อนมำเข้ำร่วมประชุม   นอกจำกนี ้บริษัทได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบที่มีรำยละเอียดครบถ้วน รวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบทุกวำระทัง้
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ภำษำไทยและภำษำองักฤษบน Website ของบริษัทไมน้่อยกวำ่ 30 วนัลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ
รับทรำบกำรเปิดเผยดงักลำ่วผำ่นระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 การด าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น 
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชมุครบทัง้ 7 ทำ่น รวมถึง ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษำกฎหมำยของ
บริษัท ก่อนเร่ิมกำรประชมุประธำนที่ประชมุได้แนะน ำกรรมกำร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทให้ที่ประชมุรับทรำบ 
และได้มอบหมำยให้ที่ปรึกษำกฎหมำยแจ้งวิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ รวมทัง้ได้แจ้งวิธีกำรลงคะแนนเสียง
ส ำหรับวำระเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระซึ่งจะลงคะแนนเสียงเป็นรำยบคุคล และได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้ำประชมุร่วมตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสยีงในกำรประชมุด้วย 
 
กำรด ำเนินกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปตำมล ำดบัวำระในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีกำรเพิ่มเติมวำระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบใุนหนงัสือ
เชิญประชมุ โดยมีกำรให้ข้อมลูตำมระเบียบวำระและเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตัง้
ข้อซกัถำม และให้เวลำในกำรพิจำรณำแต่ละวำระอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ซึ่งประธำนและผู้บริหำรจะตอบข้อซกัถำมอย่ำง
ชัดเจน ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคัญกับทุกค ำถำม ก่อนที่จะให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ  ส ำหรับวำระ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรได้มีน ำเสนอนโยบำยค่ำตอบแทนและวิธีกำรในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อผู้ ถือหุ้น และได้เปิด
โอกำสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในกำรออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิที่จะเลอืกกรรมกำรที่เห็นวำ่มีคณุสมบัติ
เหมำะสม โดยได้ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนส ำหรับวำระเลอืกตัง้กรรมกำรเพื่อเก็บเป็นหลกัฐำน  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือ
บคุคลใดๆ เข้ำร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่บริษัทได้ จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ  ใน
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559  มีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุด้วยตนเองจ ำนวน 63 รำย จ ำนวนหุ้นรวม 428,013,806 หุ้น และ
ผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 34 รำย จ ำนวนหุ้นรวม 75 ,143,465 หุ้น รวมผู้ เข้ำร่วมประชุมทัง้หมดเป็น
จ ำนวน 97 รำย รวมจ ำนวนหุ้ นทัง้สิน้ 503 ,157,271 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 75.37 ของจ ำนวนหุ้ นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
667,605,301 หุ้น ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตำมกฎหมำยและตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
 

 หลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
ในกำรประชุมทุกครัง้จะมีกำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม ประเด็นซักถำม และข้อคิดเห็นที่ส ำคัญไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน  
รวมถึงผลกำรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ แยกเป็นเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง ไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สำมำรถตรวจสอบได้  โดยเผยแพร่มติที่ประชุมผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในวนัท ำกำรถดัจำก
วันที่ประชุม คือ วันที่ 22 เมษำยน 2559  และได้ส่งรำยงำนกำรประชุมให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และนำยทะเบียนบริษัทมหำชน กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
ในวนัที่ 4 พฤษภำคม 2559 ซึ่งอยู่ภำยในกรอบเวลำที่ก ำหนด 14 วนั รวมทัง้ได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมทัง้ภำษำไทยและ
องักฤษ วีดีทศัน์แสดงภำพ และเสยีงของกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 บน Website ของบริษัท 

 
2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั โดยไมค่ ำนงึถงึเพศ อำย ุเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ โดยมีกำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 
ดงันี ้
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 การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัทมีนโยบำยที่จะสร้ำงควำมเทำ่เทียมกนัให้เกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นทุกรำยทกุกลุม่ โดยเฉพำะกบัผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยเปิดโอกำสให้
ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ซึง่ถือหุ้นทำ่นเดียวหรือหลำยทำ่นรวมกนัไมน้่อยกวำ่ 200,000 หุ้น ตอ่เนื่องกนัไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน สำมำรถเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นและช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเข้ำด ำรง ต ำแหนง่กรรมกำรลว่งหน้ำก่อนวนัประชุมผู้
ถือหุ้น พร้อมข้อมลูรำยละเอียดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และ/หรือ คณุสมบตัิ และกำรให้ควำมยินยอมของผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือ 
โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวำระที่จะเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม ผ่ำน ทำง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำร บริษัทเพื่อพิจำรณำและก ำหนดในระเบียบวำระ
กำรประชมุตอ่ไป 
 
ในวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2558 จึงได้ประชำสมัพนัธ์ผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่ำน Website ของ
บริษัท ภำยใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” ในกำรเผยแพร่ข่ำว กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นและ
เสนอช่ือกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยแจ้งหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเสนอวำระกำรประชุมและรำยช่ือกรรมกำร   ผู้ ถือหุ้น
สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและช่ือกรรมกำรมำยงับริษัทได้ตัง้แต่วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2558 จนถึงวันที่ 31 มกรำคม 2559 
ก่อนที่จะมีกำรประชมุคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและสรรหำเพื่อคดัเลอืกกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบรอบต้องออกตำม
วำระ 1 ใน 3 และที่ประชมุคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำบรรจวุำระกำรประชมุ   ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสง่ข้อมลูมำยงับริษัทเพื่อพิจำรณำ
แตอ่ยำ่งใด ซึง่เลขำนกุำรบริษัทได้รำยงำนตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัททรำบแล้ว 
 

 การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัทจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลต้อนรับให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มำประชุม โดยเ ปิดรับ
ลงทะเบียนก่อนเวลำประชุม 2 ชั่วโมง กำรขยำยระยะเวลำรับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลำก่อนกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม
สดุท้ำย กำรใช้ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วและถกูต้องแมน่ย ำ  
 
ในกำรด ำเนินกำรประชุมแต่ละครัง้ บริษัทจะให้โอกำสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย โดยก่อนเร่ิมกำรประชุม ประธำนที่
ประชุมจะชีแ้จงกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวำระและยงัเปิดโอกำสให้
ผู้ เข้ำร่วมประชมุทกุรำยแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซกัถำมในแตล่ะวำระโดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ โดยประธำนที่
ประชมุจะด ำเนินกำรประชมุตำมล ำดบัวำระกำรประชมุ รวมทัง้มีนโยบำยที่จะไมเ่พิ่มวำระกำรประชมุในที่ประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกำสศกึษำข้อมลูประกอบวำระกำรประชมุก่อนกำรตดัสนิใจ 
 

 การใช้ข้อมูลภายในและการเข้าท ารายการระหว่างกัน 
บริษัทก ำกบัดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยในอยำ่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนักำรหำประโยชน์จำกข้อมลูภำยในให้แก่ตนเอง หรือ ผู้อื่นในทำงมิ
ชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดควำมยตุิธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุรำย โดยบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำ
ข้อมูลภำยในของบริษัท และแนวทำงป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในแสวงหำประโยชน์ส่วนตนเป็นค ำสัง่ที่เป็นลำยลกัษณ์อักษร  
รวมทัง้ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนจะต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ควำมลบั และ/หรือข้อมูล
ภำยใน และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท อนัก่อให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่บริษัทไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  นอกจำกนี ้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนที่อยู่ในหน่วยงำนที่ได้รับข้อมลูภำยในของบริษัทต้องไม่ใช้
ข้อมลูดงักลำ่วก่อนเปิดเผยสูส่ำธำรณชน และห้ำมบคุคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภำยในท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง 
คู่สมรส บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม (เช่น Nominee ผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล) 
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ภำยใน 1 เดือน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี และหลงักำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วอย่ำงน้อย 3 
วนั 
 
บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกบัหน้ำที่ท่ีต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท และบทก ำหนดโทษตำม
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และในกรณี
ที่กรรมกำร หรือผู้บริหำร มีกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ควรแจ้งเลขำนกุำรบริษัทลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ และต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบเพื่อเผยแพร่ตอ่สำธำรณะตอ่ไป โดยในปี 2559 มีกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและ
ผู้บริหำร สรุปได้ดงันี ้

กรรมการ/ผู้บริหาร ยอดยกมา  เพิ่ม (ลด) ยอดคงเหลอื 
รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันำ (ถือหุ้นโดยคูส่มรส) 20,060,522 (18,440,017) 1,620,505 
นำยกิตติ ชีวะเกต ุ 347,762,263 (25,371,600) 322,390,663 
นำยชชัพล ประสพโชค 4,124,442 324,000 4,448,442 
นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส 28,059,401   2,239,500 30,298,901 
รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ 0 0 0 
รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 0 0 0 
นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ 0 0 0 
นำงสำวปรียำพร  ธนรัฐเศรษฐ์ 92,201 0 92,201 
นำยชยัยศ ชณุห์วิจิตรำ 0 0 0 
 
ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดโทษทำงวินยัส ำหรับผู้แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ หรือน ำไปเปิดเผยจน
อำจท ำให้บริษัทได้รับควำมเสยีหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตกัเตือนด้วยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
กำรภำคทณัฑ์ตลอดจนกำรเลกิจ้ำง พ้นสภำพกำรเป็นพนกังำนด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น 
 
นอกจำกนี ้บริษัทได้ยดึหลกักำรในกำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั และได้ก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรเร่ืองกำรมีสว่นได้เสยี
อย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยเฉพำะในกำรพิจำรณำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้อง 
โดยเมื่อเกิดกรณีดงักลำ่ว ผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้จะต้องรำยงำนให้บริษัททรำบโดยทนัที และไม่ร่วมพิจำรณำหรือออกเสียงใน
เร่ืองนัน้ๆ  รวมทัง้ได้ก ำหนดแนวทำงเพื่อมิให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง เข้ำร่วมกระบวนกำร
ตดัสนิใจในกำรพิจำรณำธุรกรรมดงักลำ่ว โดยในกำรออกเสยีงในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้   ทัง้นี ้บริษัทจะพิจำรณำถึงประเภทของรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
มลูค่ำของรำยกำร โดยอ้ำงอิงจำกหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนได้ก ำหนดไว้ตำมประกำศที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และจะด ำเนินกำรเปิดเผยตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ขออนมุตัิคณะกรรมกำร
บริษัทหรือขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณีอยำ่งเคร่งครัด  โดยเปิดเผยรำยละเอียดของรำยกำรระหวำ่งกนัหรือรำยกำรเก่ียวโยงกนัไว้
ในรำยงำนประจ ำปีหมวด “บคุคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรำยกำรระหวำ่งกนั” ซึง่รำยกำรระหวำ่งกนัได้กระท ำอยำ่งยตุิธรรม ตำม
รำคำตลำดและเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ (Fair and at arm’s length) พร้อมทัง้ระบถุึงควำมจ ำเป็นและเหตผุลด้วย 
 



                                     บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 



แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559  หน้ำ 99 

 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่ำ่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภำยใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหำรและพนกังำน
ของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสียภำยนอก เช่น เจ้ำหนี ้ลกูค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง ภำครัฐ สงัคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีว่ำ
กำรสนบัสนนุและข้อคิดเห็นจำกผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจของบริษัท   ดงันัน้ 
บริษัทจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลำ่วได้รับกำรดแูลเป็นอยำ่งดี นอกจำกนี ้
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ค ำนงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย ตำมแนวทำงดงัตอ่ไปนี ้  
ผู้ ถือหุ้น : ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั รักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำร

ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุให้กับผู้ ถือหุ้น โดย
ค ำนงึถึงกำรเจริญเติบโตของบริษัท อยำ่งยัง่ยืน เพื่อสร้ำงมลูคำ่เพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำง
ตอ่เนื่อง รวมทัง้ยดึมัน่กำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

พนกังำน : ปฏิบตัิกบัพนกังำนอยำ่งเทำ่เทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน สวสัดิกำร เช่น กองทนุส ำรอง
เลีย้งชีพ กำรประกนัชีวิตและอบุตัิเหต ุและกำรพฒันำศกัยภำพ โดยถือว่ำพนกังำนทกุคนเป็นทรัพยำกรที่มี
ค่ำ และเป็นปัจจัยส ำคญัในกำรผลกัดนัองค์กรให้ประสบควำมส ำเร็จ  ดงันัน้ จึงมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำ
องค์กรให้เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงวฒันธรรม และบรรยำกำศกำรท ำงำน ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็น
ทีม สง่เสริมกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน ให้มีควำมก้ำวหน้ำ มีควำมมัน่คงในอำชีพ พร้อม
ให้ควำมมัน่ใจในคณุภำพชีวิต ควำมส ำคญักบักำรรักษำสขุภำพ และควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมทัง้
รักษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกพนกังำนทกุระดบัอย่ำงเท่ำเทียมและ
เสมอภำคกนั 
ทัง้นี ้บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ให้กบัพนกังำนเพื่อสง่เสริมให้เกิดกำรมีสว่นในกำรท ำกิจกรรม
ร่วมกนัในหมูพ่นกังำน เช่น กิจกรรมชมรมแบดมินตนั  กิจกรรมนอกสถำนที่เพื่อสง่เสริมกำรท ำงำนเป็นทีม 
เช่น กิจกรรมกีฬำสแีละฉลองวนัปีใหม ่ กิจกรรม CEO พบพนกังำนใหมแ่ละพนงังำนปัจจุบนั  กิจกรรมรด
น ำ้ด ำหวัวนัสงกรำนต์  กิจกรรมวนัเกิดพนกังำน กิจกรรมกำรท ำบุญส ำนกังำน กิจกรรมโครงกำรฟืน้ฟู
สมรรถภำพให้พนกังำนโดยกำรนวดเพื่อกำรบ ำบดั เป็นต้น  รวมถึง จัดให้มีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี
ให้กบัพนกังำนของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นประจ ำทกุปี 

ลกูค้ำ : มุง่มัน่สร้ำงควำมพงึพอใจ และควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำ เอำใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ โดยลกูค้ำจะต้อง
ได้รับสนิค้ำ/บริกำรที่ดี มีคณุภำพ ควำมปลอดภยั ในระดบัรำคำที่เหมำะสม และเป็นไปตำมมำตรฐำนที่
ได้ก ำหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อตกลงที่มีต่อลกูค้ำอย่ำงเคร่งครัด  มีกำรพฒันำยกระดบั
มำตรฐำนสนิค้ำและบริกำรให้สงูขึน้อยำ่งต่อเนื่อง รักษำสมัพนัธภำพที่ดี และยัง่ยืนกบัลกูค้ำอย่ำงจริงจงั 
และสม ่ำเสมอ รวมถึงไมน่ ำข้อมลูของลกูค้ำมำใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ที่ผ่ำนมำ
บริษัทได้รับผลกำรประเมินจำกลกูค้ำในระดบัท่ีดี 

คูค้่ำและ
เจ้ำหนี ้

: ค ำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และมีควำมซื่อสตัย์ในกำรด ำเนินธุรกิจ  รักษำ
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้ำและเจ้ำหนี ้โดยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกติกำที่ก ำหนดร่วมกันอย่ำง
เคร่งครัด และมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ  หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตใน
กำรค้ำกับคู่ค้ำ ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข ต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทจะคดัเลือกคู่ค้ำมี
หลกักำรและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจเช่นเดียวกนั  อีกทัง้มีกำรปฏิบตัิต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม 
รวมถึงกำรช ำระคืนตำมก ำหนดเวลำ กำรดแูลหลกัทรัพย์ค ำ้ประกนัและเง่ือนไขอื่นๆ ตำมข้อสญัญำอย่ำง
ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะมีกำรรำยงำนคู่ค้ำและเจ้ำหนี ้
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ลว่งหน้ำ หำกไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมข้อผกูพนัในสญัญำ และร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดงักลำ่ว 

คูแ่ขง่ : ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำสอดคล้องกับหลกัสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกับหลกัปฏิบตัิกำร
แข่งขนัทำงกำรค้ำ และยึดถือกติกำของกำรแข่งขนัที่ดีอย่ำงเสมอภำคกนั  ไม่กีดกันผู้อื่นในกำรเข้ำร่วม
แข่งขนัทำงธุรกิจ ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกลำ่วหำ ให้ร้ำยป้ำยสี และโจมตีคู่แข่ง
โดยปรำศจำกมลูควำมจริง หรือมีกำรกระท ำกำรใด ๆ ที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่กำรแขง่ขนั  

ภำครัฐ : ให้ควำมส ำคญักบัควำมโปร่งใส และค ำนึงถึงควำมซื่อสตัย์สจุริตในกำรติดต่อท ำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ 
หรือหนว่ยงำนภำครัฐ เพื่อหลกีเลี่ยงกำรด ำเนินกำร ที่อำจสง่ผลต่อกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสม และขดัแย้ง
ต่อหลกักำรบริหำรจัดกำรที่ดี รวมทัง้ต่อต้ำนกำรให้สินบนต่ำงๆ ต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวก หรือผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัท 

สิง่แวดล้อม 
ชมุชน และ
สงัคม  

: บริษัทมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ในด้ำนควำม
ปลอดภยั คณุภำพชีวิต และกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สง่เสริมกำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตระหนกัถึงคณุภำพชีวิตของชุมชนและสงัคม รวมไปถึงกำรปฏิบตัิงำนและกำรตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ 
ของบริษัทจะต้องท ำให้แนใ่จวำ่ผลติภณัฑ์และกำรประกอบธรุกิจของบริษัททกุอยำ่งถกูต้องและสอดคล้อง
ตำมกฎหมำย กฎระเบียบหรือมำตรฐำน และข้อก ำหนดต่ำงๆ และไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และสงัคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อีกทัง้ยงัได้ส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตส ำนึกและมีควำม
รับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อมรอบข้ำง รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ ที่บริษัทฯ ได้
ด ำเนินกิจกรรมร่วมกบัชมุชนท่ีบริษัทด ำเนินธุรกิจอยูต่ำมสมควร 
 

บริษัทมีควำมมุง่มัน่ท่ีจะด ำเนินโครงกำรตำ่งๆ อีกหลำยโครงกำร เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในกำรมีสว่นร่วมในกำรพฒันำชมุชนและสงัคม 
ตลอดจนตระหนกัถึงผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมภำยใต้กำรด ำเนินธรุกิจที่ตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมหรือผลกระทบที่อำจ
เกิดขึน้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ำย เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งยัง่ยืนตอ่ไปในอนำคต  ทัง้นี ้รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนกบัผู้มีสว่น
ได้เสยีและควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมปี 2559 ปรำกฏอยูใ่น “รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน ประจ ำปี 2559” (Sustainable 
Development Report 2016) 
 
บริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยป้องกนักำรทจุริต เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกนัและจดักำรกบักำรทจุริตที่อำจจะเกิดขึน้หรือได้
เกิดขึน้ภำยในบริษัท ซึง่บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรโดยยดึหลกัคณุธรรม เมตตำธรรม ควำมถกูต้อง และหลกักฎหมำยควบคู่กนั
ไป   อีกทัง้บริษัทได้มีกำรเปิดช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสีย และนกัลงทุนสำมำรถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเบำะแสใดๆ 
เก่ียวกบักำรท ำผิดกฎหมำย (Whistle Blowing) ควำมถกูต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยในท่ีบกพร่อง หรือกำรผิด
จ ร ร ย ำบ ร รณต่ อ คณะก ร รมก ำ รบ ริ ษั ท  ผ่ ำ นป ร ะ ธ ำนคณะก ร รมก ำ รต ร ว จสอบทำ ง  Email Address: 
chairman_auditcom@uac.co.th หรือเข้ำ Website ของบริษัท และ Click ที่ Icon: สง่อีเมล์ถึงประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  โดย
รำยละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบำะแสจะถกูเก็บรักษำเป็นควำมลบั เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส  รวมถึง
ผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  โดยมีมำตรกำรคุ้มครองเพื่อให้ผู้ ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส รวมถึงผู้ ให้ควำมร่วมมือ
ในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงมีควำมมัน่ใจว่ำจะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสดงักลำ่ว  โดยบริษัทได้มีกำร
เผยแพร่ “นโยบำยกำรป้องกนักำรทจุริต” ไว้บน Website ของบริษัทอีกด้วย(http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/ 
anti_corruption.pdf )   นอกจำกนี ้บริษัทได้แสดงเจตนำรมณ์ในกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำยหุ้นสว่นต้ำนทจุริตเพื่อประเทศ
ไทย (PACT Network) และได้สง่ตวัแทนเข้ำร่วมงำนวนัต่อต้ำนคอร์รัปชัน่แห่งชำติ 2559 ภำยใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง” ด้วย
องค์กรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) (ACT) เมื่อวนัอำทิตย์ที่ 11 กนัยำยน 2559 ณ บริเวณท้องสนำมหลวง กรุงเทพฯ 

http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/
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นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุง่เน้นกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม และให้ควำมส ำคญัในกำรสง่เสริมและสนบัสนนุกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง  
บริษัทให้ควำมส ำคญักบัสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐำนเพื่อเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพด้วยกำรไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่ลว่งละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำหรือลขิสทิธ์ิ และตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ทกุประเภท  และมีกำรก ำหนดนโยบำยคณุภำพ ซึ่งมุ่งเน้นกำรจดัหำผลิตภณัฑ์
ที่ดีมีคณุภำพ สง่มอบสินค้ำถกูต้องและตรงเวลำ รวมถึงกำรพฒันำบุคลำกรเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนั โดยให้พนกังำนถือ
ปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสทิธิภำพและประสทิธิผล 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูที่มีควำมถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใส ทัง้กำรรำยงำนข้อมูล
ทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไป ตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่ส ำคญัที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนกำร
ตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และ
สำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัท 
เพือ่ให้เกิดควำมเทำ่เทียมกนัและนำ่เช่ือถือ 
 
บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย โดยจัดท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและ
ผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกปี และทุกครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง (ถ้ำมี) และให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้น ำเสนอรำยงำนดังกล่ ำวต่อ
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ 
 
ในส่วนของงำนด้ำนนกัลงทุนสมัพันธ์นัน้ บริษัทได้มีกำรจัดตัง้หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อให้นกัลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูบริษัท  เนื่องจำกกิจกรรมในเร่ืองดงักลำ่วยงัมีไม่มำกนกั จึงได้มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/
หรือ กรรมกำรผู้ จัดกำร ท ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้ ลงทุนสถำบนั ผู้ ถือหุ้น ผู้ สื่อข่ำว รวมทัง้นกัวิเครำะห์ และหน่วยงำนอื่นที่
เก่ียวข้อง และเพิ่มช่องทำงในกำรติดตอ่สอบถำมข้อมลูเก่ียวกบับริษัทผ่ำนทำง Website ของบริษัท (www.uac.co.th) หรือติดต่อ
ที่เลขำนกุำรบริษัท หมำยเลขโทรศพัท์ +66 2936 1701 ตอ่ 118  Email Address: sajjaporn@uac.co.th หรือ ir@uac.co.th 
 
ในปี 2559 บริษัทมีกำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลูของบริษัทให้แก่นกัวิเครำะห์ นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้สือ่ขำ่ว ในรูปแบบตำ่งๆ ดงันี  ้
1. กำรเข้ำร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จดัขึน้โดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำหรับผลประกอบกำรไตรมำสที่ 1 

และ 2 ของปี 2559  รวมถึงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม mai Forum 2016 จดัโดยตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัที่ 1 กรกฎำคม 
2559 ซึง่มีผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ เข้ำเยี่ยมชมบธูของบริษัทเป็นจ ำนวนมำก  

2. นำยกิตติ ชีวะเกต ุประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรผู้จดักำร ได้ให้สมัภำษณ์รำยกำรโทรทศัน์
และสื่อต่ำงๆ เพื่อให้ข้อมลูเก่ียวกับลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ ผลประกอบกำร และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อำทิ
เช่น 
- สมัภำษณ์ผ่ำนสื่อโทรทศัน์และวิทยุ ได้แก่ Money Channel, e-fin Channel, Energy Update  และ Company 

Snapshot by mai 
- สมัภำษณ์ผำ่นหนงัสอืพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
- สมัภำษณ์ผำ่นกลุม่นกัขำ่วสำยพลงังำนและสำยขำ่วหุ้น  เป็นต้น 

mailto:sajjaporn@uac.co.th%20หรือ
mailto:ir@uac.co.th
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3. ประชำสมัพนัธ์ข้อมลูและบทวิเครำะห์หลกัทรัพย์ UAC ที่ออกในปี 2559 บน Website ของบริษัทในหวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์”  

กำรน ำเสนอข้อมลูและวีดีทศัน์ในกิจกรรม Opportunity Day  และกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559  รวมถึงเผยแพร่ 
Company Snapshot เป็นรำยไตรมำสไว้บน Website ด้วยเช่นกนั 

4. กำรเปิดโอกำสให้นกัวิเครำะห์ ผู้จดักำรกองทนุ จำกบริษัทหลกัทรัพย์ตำ่งๆ เข้ำมำพบผู้บริหำร อำทิเช่น   
- บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท หลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบกำรเงินของบริษัท และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงิน
ดงักลำ่วจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำง
สม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งครบถ้วนเพียงพอในงบกำรเงิน ซึ่งในกำรนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทำน
คณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคมุภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงินและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ   

 
บริษัทวำ่จ้ำงบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส ำหรับรอบปีบญัชี 
2559 ซึง่บริษัทดงักลำ่วเป็นผู้สอบบญัชีตัง้แตปี่ 2552 และไม่มีควำมสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่ำว  มีควำมเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์   งบกำรเงินของบริษัทได้รับกำรรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจำก
ผู้สอบบญัชีมำโดยตลอด และบริษัทไม่มีประวตัิกำรถูกสัง่ให้แก้ไขงบกำรเงินโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ และไมม่ีประวตัิกำรสง่รำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำส และรำยปีลำ่ช้ำ 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบคุคลที่มีควำมหลำกหลำยทัง้ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์เฉพำะ
ด้ำนท่ีสำมำรถเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัท โดยไม่จ ำกดัเพศและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน  โดยเป็นผู้มี
บทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร รวมทัง้มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ ตลอดจนด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำม กฎหมำย ข้อบงัคบั และมติที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรม ภำยใต้จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้กำรก ำกบัดูแลให้กำรบริหำรจดักำรของ
ฝ่ำยบริหำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้บริษัทมี
นโยบำยในกำรก ำหนดข้อจ ำกดัในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยก ำหนดให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน
บริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กินกวำ่ 5 บริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุในกำรท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถอทุิศเวลำส ำหรับกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  และ/หรือ กรรมกำรผู้จดักำรจะต้องรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทในกรณีที่ไปด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทอื่น เว้นแตไ่ด้รับมอบหมำยจำกบริษัทให้ไปด ำรงต ำแหนง่ดงักลำ่ว 
 
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรถ่วงดลุใน
กำรออกเสยีงในกำรพิจำรณำเร่ืองตำ่งๆ และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 คน บริษัทมีนโยบำยก ำหนด
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้ไม่เกิน 3 วำระ วำระละ 3 ปี  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำต่อวำระกำรด ำรง
ต ำแหนง่ของกรรมกำรอิสระได้หำกมีเหตอุนัควรและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
 
ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 คน (โดย 3 คน ด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ) และกรรมกำรบริษัทที่มำจำกฝ่ำยบริหำรจ ำนวน 3  คน คือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินและบญัชี   ทัง้นี ้จ ำนวนกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดไว้ให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด 
ตำมข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดไว้วำ่ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหนง่อยำ่งน้อย จ ำนวนหนึ่งใน
สำมโดยอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบง่ออกให้เป็นสำมสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำม กรรมกำรท่ี
จะต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกวำ่ผู้ใด จะออกสว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมกำร
ที่อยูใ่นต ำแหนง่นำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่    อยำ่งไรก็ตำม กรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนัน้อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็
ได้ 
 
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย  คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร ตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพื่อปฏิบตัิ
หน้ำที่เฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรับทรำบ ซึง่คณะกรรมกำรชดุยอ่ยดงักลำ่วมีสิทธิหน้ำที่ตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ในอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ  ทัง้นี ้ บริษัทมีนโยบำยที่จะท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและ
ทบทวนผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยเป็นประจ ำทกุปี 
 
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนใน
ด้ำนควำมรับผิดชอบระหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลและกำรบริหำรงำนประจ ำ ทัง้นี ้บริษัทได้แบง่แยกบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษัทกบัผู้บริหำรอยำ่งชดัเจน และมีกำรถ่วงดลุอ ำนำจกำรด ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบริษัทท ำ
หน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดแูลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรในระดบันโยบำย ขณะที่ผู้บริหำรท ำหน้ำที่บริหำรงำนของ
บริษัทในด้ำนตำ่งๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด  
 
ทัง้นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ นำงสำวสจัจำภรณ์ รัมยประยรู เป็นเลขำนุกำรบริษัทเพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก ำหนด เพื่อท ำหน้ำที่ดแูลและให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำร
และผู้ บริหำรเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมกำร รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท บันทึกรำยงำนกำร ประชุม
คณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดแูลและประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติของที่ประชุมดงักลำ่ว รวมทัง้ท ำ
หน้ำที่จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรส ำคญัของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และกำรเก็บรักษำ
รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร ตลอดจนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นๆ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 
 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองที่ส ำคญัเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท  เช่น วิสยัทศัน์และ
ภำรกิจ กลยทุธ์ ควำมเสีย่ง แผนงำน และงบประมำณ รวมทัง้ก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และแผนที่ก ำหนดไว้
อยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล  โดยจะมีกำรทบทวนและพิจำรณำวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทธ์ุของบริษัทเป็นประจ ำทกุปี หรือ
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของลกัษณะธุรกิจหรือสภำพเศรษฐกิจอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยในปี 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำ
ทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท และเห็นว่ำวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ยงัคงเหมำะสมและสอดคล้องกับกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 1 – 4 ปี (ปี 2560 – 2563) ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำทบทวนกลยทุธ์อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยภำครัฐ ด้ำนเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรขยำยธุรกิจอย่ำง
ตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแบ่งอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูล และกำร บริหำรงำน
ประจ ำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้ จัดกำรถูกเลือกตัง้จำก
คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกนักับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  เป็นผู้น ำและมีส่วนส ำคญัในกำร
ตดัสินใจเร่ืองนโยบำยของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ที่ได้พิจำรณำและก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจ
ร่วมกบัฝ่ำยจดักำร เป็นผู้น ำกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสทิธิภำพและประสทิธิผล โดยสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุคนมีสว่น
ร่วมในกำรประชุมและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ตลอดจนท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ทัง้นี  ้ ประธำน
กรรมกำรไมไ่ด้ร่วมบริหำรงำนปกติประจ ำวนั แต่ให้กำรสนบัสนนุและค ำแนะน ำในกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจดักำรผ่ำนทำงประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ ในขณะท่ีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรรับผิดชอบเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรบริษัทภำยใต้กรอบอ ำนำจที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
 

 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทได้จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2553 เมื่อ
วนัท่ี 6 พฤษภำคม 2553 ได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดงักลำ่ว และได้อนมุตัิกำรปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ 2557  ทัง้นี  ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรเป็นผู้พิจำรณำทบทวนนโยบำยและติดตำมผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่วเป็นประจ ำ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อทรำบ   อีกทัง้บริษัทมีกำรสื่อสำรให้ทุกคนในองค์กรได้เข้ำใจถึงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีให้ถกูต้องตรงกนั  เพื่อ
สง่เสริมให้ทกุคนในองค์กรปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

 

 จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมกำรบริษัทยึดมัน่กำรด ำเนินธุรกิจที่ถกูต้องและเป็นธรรม และได้ก ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อให้น ำมำใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิ เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ในกำรท่ี
จะด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส มีคณุธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสีย ค ำนึงถึงสงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่ำนกำรอบรมและ
กำรสือ่สำรภำยในองค์กรในรูปแบบตำ่งๆ โดยจรรยำบรรณดงักลำ่วสะท้อนให้เห็นถึงคำ่นิยม และแนวทำงปฏิบตัิงำนที่พนกังำนทกุคน
พงึปฏิบตัิตน และปฏิบตัิงำนตำมกรอบจรรยำบรรณที่ก ำหนดไว้ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรเคำรพและปฏิบตัิตำมกฎหมำย กำรมีสว่นได้
เสยีและควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรใช้ข้อมลูภำยในและกำรรักษำ ข้อมลูอนัเป็นควำมลบั ระบบกำรควบคมุและกำรตรวจสอบ
ภำยใน กำรรับและกำรให้ของขวญั ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทำงปัญญำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร สิทธิ
และควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง กำรปฏิบตัิตอ่ พนกังำน และควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี   



                                     บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 



แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559  หน้ำ 105 

 
ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรประกำศและแจ้งให้พนกังำนทกุคนรับทรำบและยึดปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัดตัง้แต่กำรปฐมนิเทศเมื่อเร่ิมเข้ำท ำงำน  
รวมถึงสง่เสริมให้มีกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักลำ่วอย่ำงต่อเนื่อง  โดยจะมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอผ่ำนหน่วยงำน
ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ 

 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรที่วำ่กำรตดัสนิใจใดๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรม
ทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องทบทวนและเปิดเผยรำยกำรที่เป็นผลประโยชน์ที่ขดักนัให้บริษัททรำบถึงควำมสมัพนัธ์ หรือ
กำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักลำ่ว และในกำรพิจำรณำกำรเข้ำท ำธุรกรรมต่ำงๆ ก ำหนดให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบั
รำยกำรที่พิจำรณำต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ และไม่มีอ ำนำจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ  รวมถึงในกำรท ำรำยกำรให้พิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมโดยใช้รำคำ และเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิเก่ียวกบัรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั  และรำยกำรที่มีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย รวมทัง้จะได้มีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ด้วย 
 
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ซึ่งหมำยรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททรำบและรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ภำยใน 3 วนั
ท ำกำรนบัจำกวนัท่ีซือ้ ขำย โอน หรือรับโอน รวมทัง้ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำรหรือ หนว่ยงำนท่ีได้รับทรำบข้อมลูภำยในเปิดเผยข้อมลู
ภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้อง  และซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินจะ
เผยแพร่ตอ่สำธำรณชน และหลงักำรเผยแพร่ข้อมลูดงักลำ่วอยำ่งน้อย 3 วนั ทัง้นีเ้พื่อเป็นกำรป้องกนัไมใ่ห้น ำข้อมลูภำยในไปใช้ในทำง
มิชอบ   
 

 ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรก ำกบัดแูลและกำรควบคมุภำยในทัง้ในระดบับริหำรและระดบัปฏิบตัิงำนที่มีประสิทธิภำพ 
ทัง้นี ้ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส ำคญัที่จะสร้ำงควำมมัน่ใจต่อฝ่ำยจัดกำรในกำรช่ วยลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจช่วยให้กำร
ด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมและบรรลเุป้ำหมำยตำมที่ตัง้ไว้  ช่วยปกป้อง
คุ้มครองทรัพย์สนิไมใ่ห้ร่ัวไหล สญูหำยหรือจำกกำรทจุริตประพฤติมิชอบช่วยให้รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถกูต้องน่ำเช่ือถือ  ช่วยให้
บุคลำกรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ ถือหุ้น   ดงันัน้บริษัทจึงได้ก ำหนด
ภำระหน้ำที่ อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผู้ปฏิบตัิงำนและผู้บริหำรในเร่ืองตำ่งๆ ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน มีกำรควบคมุดแูล
กำรใช้สนิทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบง่แยกหน้ำที่ผู้ปฏิบตัิงำน ผู้ติดตำมควบคมุและประเมินผลออกจำกกนั  เพื่อให้
เกิดกำรถ่วงดลุและตรวจสอบระหวำ่งกนัอยำ่ง เหมำะสม 
 
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบกำรสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมี  ประสิทธิภำพของ
ระบบควบคมุภำยในท่ีฝ่ำยบริหำรจดัให้มีขึน้ รวมทัง้ได้จดัท ำและทบทวนระบบกำรควบคมุ ทัง้ด้ำนกำร ด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ นโยบำย และกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนกำรจดักำรควำมเสีย่ง และยงัให้ควำมส ำคญั
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กบัสญัญำณเตือนภยัลว่งหน้ำและรำยกำรท่ีผิดปกติ   ทัง้นี ้บริษัทได้วำ่จ้ำงนำงสำว จิณห์นิภำห์ พลอยแสนรัก ซึง่มีควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ท ำหน้ำที่ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทมี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในดงักลำ่วมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
และถ่วงดลุได้อยำ่งเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลโดยตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ทัง้นี ้บริษัทมีกำรติดตำมประเมินผล
อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคมุภำยในอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้ควำมมัน่ใจวำ่
ระบบท่ีวำงไว้สำมำรถด ำเนินไปได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
 

 การบริหารความเสี่ยง 
1. คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัในด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง และเป็นผู้ รับผิดชอบก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวม

ทัง้องค์กร ประเมินควำมเสี่ยงและบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร เพื่อจดักำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ สำมำรถยอมรับได้ โดยได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ท ำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมนโยบำยที่ได้ก ำหนดไว้ 
โดยมีหลกักำรก ำหนดวำ่ หำกมีควำมเสีย่งใดที่จะเป็นอปุสรรคตอ่กำรด ำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลเุป้ำหมำยตำมแผนที่ก ำหนดแล้ว บริษัท
จะต้องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสีย่งเหลำ่นี ้ โดยจดัให้มีระบบควบคมุภำยในและระบบบริหำรควำมเสีย่ง พร้อมกบัเปิดเผยเพื่อ
สง่เสริมและกระตุ้นให้ทกุคนสร้ำงวฒันธรรมกำรท ำงำนท่ีตระหนกัถึงควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง ท ำควำมเข้ำใจสำเหตขุองควำมเสีย่ง
และด ำเนินกำรแก้ไข อำทิ กำรปรับปรุงขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำน และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อ
ช่วยในกำรป้องกนัหรือลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ ทัง้นี ้เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรป้องกนัและลดควำมสญูเสียที่อำจจะเกิดขึน้และ
ในทำงกลบักนักำรด ำเนินกำรอยำ่งเป็นระบบดงักลำ่วข้ำงต้นจะสง่ผลให้บริษัทสำมำรถได้รับประโยชน์จำกโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ  ท่ีจะ
สร้ำงคณุคำ่เพิ่มให้แก่องค์กรด้วย 

2.  

 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท  โดยได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำน
รำยงำนทำงกำรเงิน และดแูลให้มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงมีคณุภำพ และถกูต้องตำมมำตรฐำนทำงบญัชีที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทัว่ไป มีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัของบริษัทอย่ำงโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ำยบญัชีและ/หรือ  ผู้สอบบญัชีมำประชุมร่วมกนั 
และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินตอ่คณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบกำรเงินของบริษัท 
รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน)  ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบ
กำรเงินดงักลำ่วจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ซึ่งเป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท  กำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคญั  ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน  ด ำเนินกำรบนพืน้ฐำนของ
ข้อเท็จจริงอยำ่งครบถ้วนและสม ่ำเสมอ 
 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรทกุทำ่นประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะส ำหรับกำรปฏิบตัิงำนในแต่
ละปี โดยกำรใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร ซึ่งมีกำรแบ่งหัวข้อกำรประเมินออกเป็น 6 หวัข้อหลกั คือ โครงสร้ำงและ
คณุสมบตัิของคณะกรรมกำร บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรท ำหน้ำที่ของ
กรรมกำร ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจัดกำร และกำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร โดยจะมีกำรให้ข้อมูลเพื่อเป็น
รำยละเอียดเพิ่มเติมตอ่กรรมกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแตล่ะหวัข้อยอ่ย ซึง่แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรจะมีกำรทบทวน
เพื่อควำมเหมำะสมในแตล่ะปี และจะน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในกำรพฒันำประสทิธิภำพงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  โดย
ในปี 2559 คณะกรรมกำรได้ประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรเป็นรำยบคุคลเพิ่มขึน้มำ เพื่อใช้ในกำรพฒันำประสิทธิภำพของ
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แตล่ะบคุคล ซึง่ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรทัง้คณะในภำพรวมและรำยบคุคล เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรสว่นใหญ่จดัท ำได้ดีเยี่ยม
และเหมำะสมที่สดุ มีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม เทำ่กบัร้อยละ 97.52 และ ร้อยละ 97.12 ตำมล ำดบั  ส ำหรับผลกำรประเมินผล
กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยมีคะแนนเฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 97.42 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยมเช่นกนั 
 

 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดกำรประชมุโดยปกติเป็นประจ ำทกุ 3 เดือน โดยก ำหนดตำรำงกำรประชุมไว้ลว่งหน้ำทกุปี และอำจมีกำร
ประชมุพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระที่ชดัเจน  น ำสง่เอกสำรประกอบวำระกำรประชุมลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 7 
วนัก่อนกำรประชุมเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมลูในเร่ืองต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอก่อนกำรประชุม  เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จ ำเป็นเร่งดว่น  และมีกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสำรรำยงำนท่ีรับรองแล้วเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้บริษัทได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอให้คณะกรรมกำรทรำบทกุไตรมำสเพื่อให้คณะกรรมกำร
สำมำรถก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำรได้อยำ่งตอ่เนื่องและทนัตอ่เหตกุำรณ์ 
 
ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำร เป็นผู้ ร่วมกนัก ำหนดวำระกำรประชุมและ
พิจำรณำเร่ืองเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำงๆ เพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได้  และมีนโยบำยสนบัสนนุให้กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมทกุครัง้หรือเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 
ของกำรประชมุทัง้ปี เพื่อให้กรรมกำรแตล่ะทำ่นได้มีสว่นร่วมในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นในวำระกำรประชมุอยำ่งเต็มที่ 
 
ในกำรพิจำรณำเร่ืองตำ่งๆ ประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดง ควำมคิดเห็นได้
อยำ่งอิสระ โดยในบำงวำระอำจมีผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุด้วยเพื่อให้สำรสนเทศรำยละเอียดข้อมลูที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมใน
ฐำนะผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทรำบนโยบำยโดยตรง  เพื่อให้สำมำรถน ำไปปฏิบตัิอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ทัง้นี  ้ ในกำรลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำกโดยจะต้องมีกรรมกำรอยู่ลงมติไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ส ำหรับกรรมกำรที่มีสว่นได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้ำคะแนนเสยีงเทำ่กนั ประธำนในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด   
 
กรรมกำรทกุคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรประชุม และเอกสำรส ำคญัอื่นๆ  และหำกกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำร
ตรวจสอบมีข้อสงสยัใดๆ กรรมกำรอื่นๆ และฝ่ำยบริหำรของบริษัทต้องด ำเนินกำรตอบข้อสงสยัดงักลำ่วอย่ำง  รวดเร็วและครบถ้วน
เทำ่ที่จะเป็นไปได้ 
 
ในกรณีที่กรรมกำรไมเ่ห็นด้วยกบัมติที่ประชมุกรรมกำรสำมำรถขอให้เลขำนกุำรบริษัทบนัทึกข้อคดัค้ำนไว้ในรำยงำนกำรประชุม  หรือ
ยื่นหนงัสอืแสดงกำรคดัค้ำนตอ่ประธำนกรรมกำรได้ 
 
ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทแตล่ะครัง้เลขำนกุำรบริษัทได้เข้ำร่วมกำรประชุมด้วย โดยเป็นผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชุมและ
จดัสง่ให้คณะกรรมกำรบริษัทภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัท่ีประชมุ  และให้ประธำนกรรมกำรบริษัทพิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำม
ถกูต้อง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมรับรองในกำรประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสำรเก่ียวกบักำรประชุมต่ำงๆ 
เพื่อสะดวกในกำรสบืค้นอ้ำงอิง โดยปกติคณะกรรมกำรบริษัทจะเข้ำร่วมกำรประชมุทกุคนทกุครัง้ ยกเว้นแตม่ีเหตจุ ำเป็นซึ่งจะแจ้ง
เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม นอกจำกนี  ้ คณะกรรมกำรถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุม
ระหวำ่งกนัเองตำมควำมจ ำเป็น เพื่ออภิปรำยปัญหำตำ่งๆ เก่ียวกบักำรจดักำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรร่วมด้วย ซึ่ง
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ได้จดัให้มีกำรประชมุระหวำ่งกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรเมื่อวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2559  และได้แจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบ
ถึงผลกำรประชมุแล้ว ทัง้นีก้ำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรแตล่ะทำ่นสรุปได้ดงันี ้

 ปี 2559 
 คณะกรรมการ

บริษัท 
(8 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(5 ครัง้) 

คณะกรรมการ
บริหาร 
(6 ครัง้) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 
(4 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  6/6    
3. นำยชชัพล ประสพโชค 8/8  6/6 4/4   
4. นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส 8/8  6/6   1/1 
5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ 8/8 5/5  4/4 2/2 1/1 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ 8/8 5/5  4/4 2/2  
7. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ 8/8 5/5   2/2 1/1 

 

 ค่าตอบแทน 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดบัที่เหมำะสม  โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
เปรียบเทียบกบัธุรกิจ/อตุสำหกรรมเดียวกนัและสภำวกำรณ์เศรษฐกิจ  รวมถึงควำมเหมำะสมกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร และผู้บริหำรแตล่ะคน โดยอยูใ่นรูปของคำ่ตอบแทนกรรมกำร และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั   

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย 
ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที่ 21 เมษำยน 2559 ได้มีมติอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ โดยรำยละเอียดของคำ่ตอบแทนและเง่ือนไขกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนปรำกฏในเร่ืองคำ่ตอบแทนกรรมกำร
และผู้บริหำร  

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร 
บริษัทใช้ควำมระมดัระวงัในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม โดยเป็นอตัรำที่แข่งได้
ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั เพื่อท่ีจะดแูลและรักษำผู้บริหำรที่มีคณุภำพไว้ ผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึน้
จะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มที่เหมำะสมกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มมำกขึน้   โดยจะพิจำรณำตำมหลกักำร
และนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนขอบเขตควำมรับผิดชอบ และผลงำนของ
ผู้บริหำรแต่ละคน   ส ำหรับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ บริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลงำนของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทกุปี เพื่อใช้เป็นข้อมลูส ำหรับคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนในกำรพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมกำรมีนโยบำยสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรม กำรเข้ำร่วมสมัมนำ และกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำร และ 
ผู้บริหำร เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งตอ่เนื่อง รวมถึงพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรบริหำรจดักำร
ธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั  และในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรือกรรมกำรใหม ่



                                     บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 



แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559  หน้ำ 109 

 
บริษัทจะจดัให้มีเอกสำรและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจดัให้มีกำรแนะน ำลกัษณะธุรกิจ 
และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมกำรใหมโ่ดยประธำนกรรมกำร หรือ บคุคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 
ในปี 2559 บริษัทได้มีกำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำรในหลกัสตูรตำ่งๆ สรุปได้ดงันี ้

กรรมการ/ผู้บริหาร วันที่อบรม/สัมมนา หลักสูตร (ผู้จัดอบรม/สัมมนา) 
นำยกิตติ ชีวะเกต ุ
กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

5–12 ต.ค. 2559 กำรศึกษำดงูำนนวตักรรมด้ำนพลงังำน RENEXPO 2016 
และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ำจำกขยะ ที่ประเทศเยอรมนี (สถำบนั
พลงังำนเพื่ออตุสำหกรรม) 

28–29 พฤศจิกำยน 2559 Business Continuity Plan: BCP (บริษัท อินเตอร์ฟินส์ 
แอดไวเซอร่ี จ ำกดั) 

นำยชชัพล ประสพโชค 
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร 

22 ก.ค. 2559 EDP Conference 2016: Building Regional Leaders 
(สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย) 

15-16 ก.ย. 2559 Asean M&A 2016: Legal, Tax & Business Strategies 
for Successful Cross - Border Acquisition (Asia 
Business Connect) 

24-28 พ.ย. 2559 Executive Seminar on the Management of the 
Expiring Petroleum Concessions (Technical 
Petroleum Training Institute) 

นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส 
กรรมกำร /  ประธำนเจ้ำหน้ำที่ ด้ำน
กำรเงินและบญัชี 

22 ก.ค. 2559 EDP Conference 2016: Building Regional Leaders 
(สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย) 

26 ส.ค. – 30 พ.ย. 2559 
(118 ชัว่โมง) 

Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7 (มลูนิธิ
สถำบนัวิจยัและพฒันำองค์กรภำครัฐ) 

 ประเด็นที่ควรรู้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ใน
อนำคต (สภำวิชำชีพบญัชี) 

นำงสำวปรียำพร  ธนรัฐเศรษฐ์ 
ผู้บริหำร / ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร  
ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

27 ก.พ. 2559 Advanced Risk Management – กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ขัน้สงู (บริษัท อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอร่ี จ ำกดั) 

28–29 พฤศจิกำยน 2559 Business Continuity Plan: BCP (บริษัท อินเตอร์ฟินส์ 
แอดไวเซอร่ี จ ำกดั) 

นำยชยัยศ ชณุห์วิจิตรำ 
ผู้บริหำร / ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร  
ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

17-18 ต.ค. 2559 Capital Expenditure – กำรวิเครำะห์งบประมำณกำร
ลงทนุเพื่อกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน รุ่น 1/2559 (TMA) 

 
9.2  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอีก 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย มีรำยช่ือและ
ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ ดงัตอ่ไปนี ้
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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 ประสพ

โชค กรรมกำรสองในสำมคนนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำมโดยอตัรำ ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรจะแบง่ออกให้เป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำม กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหนง่ใน
ปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกว่ำผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำน
ที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ ซึง่กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหนง่ไปนัน้อำจจะเลอืกเข้ำรับต ำแหนง่อีกก็ได้  
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1)  ดแูลและจดักำรบริษัทเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น เว้นแตใ่นเร่ืองที่ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนด ำเนินกำร เช่น เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัและกำรซือ้หรือขำยสินทรัพย์ที่ส ำคญัตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ตำมที่หนว่ยงำนรำชกำรอื่นๆ ก ำหนด เป็นต้น  

2) ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบเร่ืองที่มีสำระส ำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบำย แผนงำนและ
งบประมำณ กำรลงทนุในโครงกำรที่ไม่มีในงบประมำณประจ ำปี โครงสร้ำงกำรบริหำร อ ำนำจกำรบริหำร นโยบำยเก่ียวกบักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร กำรท ำธุรกรรมหรือกำรกระท ำใดๆอนัมีผลกระทบที่ส ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงิน ภำระหนีส้นิ สถำนภำพ กำรประกอบ
ธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัท กำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล และรำยกำรอื่นใดที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมำย
ก ำหนด 

3) ก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนมุตัิ   
4) พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัท

มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ 
ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ  รวมทัง้
พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรของบริษัท 

5) พิจำรณำแตง่ตัง้และก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้
5.1 จัดตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมควำม

รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เป็นต้น 
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5.2 พิจำรณำอนมุตัิบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงในองค์ประกอบของ

คณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่ได้มีกำรแตง่ตัง้ขึน้ 
6)  จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มีระบบควบคมุภำยใน 

และกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทัง้ให้ควำมเห็นชอบต่อกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย และวิธีกำร
ปฏิบตัิที่มีนยัส ำคญัเก่ียวกบักำรบญัชีและกำรควบคมุภำยในของบริษัท 

7)     ก ำกบัดแูลให้บริษัทมีระบบบริหำรควำมเสีย่งที่ครอบคลมุ และมีกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง กำรรำยงำน 
และกำรติดตำมผลที่มีประสทิธิภำพ 

8) รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคูก่บัรำยงำนของ
ผู้สอบบญัชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

9) ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รำยใหญ่และรำยย่อยตำมสิทธิอย่ำงเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มี ส่วนได้
เสยีอยำ่งเป็นธรรม  

10) ดแูลให้มีกระบวนกำรและกำรจดักำรที่ชดัเจนและโปร่งใส เก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทกบับคุคลที่เก่ียว
โยงกนั เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยต้องจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถกูต้องเพียงพอ รวมทัง้มีกำร
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอ 

11) ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
 11.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และประเมิน

ประสทิธิผลอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 11.2 คณะกรรมกำรบริษัทต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเป็นประจ ำทกุปี รวมทัง้แถลงผลกำรปฏิบตัิงำน

และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีใช้ในบริษัท ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
12) อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนีจ้ะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้ก ำหนดให้

รำยกำรที่กรรมกำรหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือ
บริษัทยอ่ย (ถ้ำมี) ให้กรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

(ก) เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ข) กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ำยที่กฎหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
13) คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึง่หรือหลำยคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน

คณะกรรมกำรก็ได้ ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจแก่กรรมกำรดงักลำ่วข้ำงต้น จะไมร่วมถึงกำรมอบอ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้
กรรมกำรหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมี
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด  ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  รวมทัง้ก ำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำกที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส ำคญัของบริษัท ตำมข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และหรือ
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดงักลำ่ว 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้คณะ ได้แก่ 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ กรรมกำรตรวจสอบ 
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ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

3. นำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ กรรมกำรตรวจสอบ 
โดยมีนำงจำรุณี บญุมัง่มี เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ทัง้นี ้รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ และนำงสำวจีระพนัธ์ จินดำ เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหน้ำที่ใน

กำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงิน  
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตำมวำระ ตำมข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งอำจ
ได้รับเลอืกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหมไ่ด้ แตไ่ม่เกิน 3 วำระ  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำต่อวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรอิสระได้หำกมีเหตอุนัควรและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น  คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
บริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้กำร
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทดงันี ้

1)  สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผู้สอบ
บญัชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี  

2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่
เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน   

3)  สอบทำนกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท รวมถึงพิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอรับกำรแตง่ตัง้จำกที่ประชมุใหญ่
ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2559 ได้มีกำร
ประชมุร่วมระหวำ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้สอบบญัชี เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2559 

5) มีอ ำนำจในกำรวำ่จ้ำงที่ปรึกษำอิสระหำกมีควำมจ ำเป็น และเห็นวำ่จ ำเป็นด้วยคำ่ใช้จ่ำยของบริษัท 
6) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ  ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7) ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือสงสยัในรำยกำรหรือกิจกรรมใดต่อไปนี ้ซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อสถำนะทำงกำรเงินหรือผลประกอบกำรของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้มีกำรแก้ไขรำยกำรหรือกิจกรรมดงักลำ่วได้อยำ่งทนัทว่งที 

 รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 กำรทจุริต หรือรำยกำรท่ีไมป่กติ หรือกำรบกพร่องอยำ่งมีนยัส ำคญัของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
 กำรฝ่ำฝืนหรือละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศและข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ รวมทัง้กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไมส่ำมำรถแก้ไขรำยกำรหรือกิจกรรมดงักลำ่วได้อย่ำงทนัท่วงที สมำชิกของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจรำยงำนรำยกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

8) หำกผู้ สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุกำรณ์ที่น่ำสงสยั เก่ียวโยงกับกรรมกำร ผู้ จัดกำร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีควำม
รับผิดชอบตอ่กำรปฏิบตัิงำนของบริษัท ละเมิดกฎหมำย และผู้สอบบญัชีได้รำยงำนเหตกุำรณ์ดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องด ำเนินกำรโดยไมช่กัช้ำในกำรตรวจสอบเพิ่มเติมและรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบือ้งต้นต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีได้รับรำยงำนจำกผู้สอบบญัชี  

9) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท โด ยให้ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบลงนำมในรำยงำนดงักลำ่ว รำยงำนดงักลำ่วต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

(ก)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนงบกำรเงินของบริษัท 
(ข)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
10) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมที่เห็นสมควร 

ในกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจดักำร ผู้บริหำร 
หรือพนกังำนของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสำรที่เห็นวำ่เก่ียวข้องและจ ำเป็น 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ตำมที่จ ำเป็นหรือ
เห็นสมควร 
 
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 กรรมกำรบริหำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำ

ด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมกำรบริหำรรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1) ดแูลจดักำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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2) ก ำหนดรำยละเอียดของกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงของพนกังำนของบริษัท รวมทัง้ก ำหนด

สวสัดิกำรพนกังำน ให้เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ ประเพณีปฏิบตัิ และสอดคล้องกบักฎหมำยที่ใช้อยูใ่นปัจจุบนั 
3) ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรงำนในสำยงำนต่ำงๆ 

ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 
4) พิจำรณำอนมุตัิเงินลงทนุ (Capital Expenditure) นอกงบประมำณประจ ำปี หรือเกินกว่ำงบประมำณประจ ำปี ได้เป็น

จ ำนวนเงินไมเ่กิน 20 ล้ำนบำทตอ่ปี และอนมุตัิคำ่ใช้จ่ำยที่เพิ่มจำกงบประมำณประจ ำปีไม่เกินร้อยละ 10 ในกรณีที่เกิน
วงเงินที่ก ำหนดไว้ให้คณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและอนมุตัิตอ่ไป 

5) พิจำรณำอนมุตัิกำรร่วมลงทนุในธุรกิจร่วมค้ำ (Consortium) หรือร่วมทนุ (Joint Venture) มลูค่ำโครงกำรไม่เกินกว่ำ 50 
ล้ำนบำท ในกรณีที่เกินวงเงินที่ก ำหนดไว้ให้คณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 
รวมทัง้มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรขอกู้ยืมหรือกำรขอสนิเช่ือใดๆ ของบริษัทในวงเงินไมเ่กิน 50 ล้ำนบำทตอ่ปี 

6) ตรวจสอบ ติดตำม กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทที่ก ำหนดไว้ให้เป็นไปอย่ำง
มีประสทิธิภำพ 

 7)    ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำวๆ ไป 
       ทัง้นี ้อ ำนำจกรรมกำรบริหำร  ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บคุคลอื่นที่กรรมกำรบริหำรเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ ำนำจ

หรือกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมตัิรำยกำรใดที่ตนหรือบุคคลที่เก่ียวข้องซึ่งอำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรที่ไม่อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษัท 
ซึ่งกำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจำรณำและ
อนมุตัิตำมที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

1) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และกระบวนกำรท่ีชดัเจน โปร่งใส เหมำะสม และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท ในกำรสรร
หำ ถอดถอน หรือเลกิจ้ำง กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

2) พิจำรณำเสนอรำยช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดบัสงู  เพื่อ
เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทในกรณีที่มีต ำแหนง่ดงักลำ่ววำ่งลง หรือสิน้สดุวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 

3) ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิ 
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4) พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  โดยค่ำตอบแทนดงักลำ่วให้รวมถึง เบีย้

ประชมุ เงินเดือน โบนสั หุ้น และผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ และเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
5) จดัให้มีแผนสบืทอดต ำแหนง่บริหำรที่ส ำคญั และให้มีกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยประเมินควำมส ำคญัของต ำแหน่ง 

สรรหำ และพฒันำ เพื่อให้มีผู้สืบทอดต ำแหน่งบริหำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  และคณุสมบตัิอื่นที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

6) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมที่เห็นสมควร 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ     ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน์ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
3. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
โดยมีนำงสำวณิรดำ พรหมรำช เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ

อำจได้รับเลอืกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหมไ่ด้อีก  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมี
อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่งโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลมุควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนกำรขนสง่และเก็บรักษำสินค้ำ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทนุ และควำมเสี่ยงอื่นๆที่จะมีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนและช่ือเสยีงของบริษัท เป็นต้น เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

2) ก ำหนดเกณฑ์วดัควำมเสีย่ง และเพดำนควำมเสีย่งที่บริษัทยอมรับได้ 
3) พิจำรณำควำมเสีย่งที่ส ำคญัของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกนั หรือลดระดบัควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  
4) ดูแล ติดตำม ประเมินผล รวมทัง้ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อลดควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง และเหมำะสมกับ

ภำวะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  
5) ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบบริหำรควำมเสีย่ง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบตัิ

ตำมนโยบำยที่ก ำหนด 
6) รำยงำนกำรด ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ และในกรณีที่มีเร่ืองส ำคญัซึ่งกระทบต่อ

บริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั ต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำโดยเร็ว 
7) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมที่เห็นสมควร 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 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 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำร
แต่งตัง้ใหม่ได้อีก  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีที่กรรมกำรรำยใดพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบก ำหนดวำระ ให้
เลอืกตัง้กรรมกำรแทน ภำยใน 3 เดือน นบัจำกวนัท่ีต ำแหน่งว่ำงลง โดยให้กรรมกำรที่เข้ำมำแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบั
เวลำที่เหลอืของ กรรมกำรท่ีตนเข้ำท ำหน้ำที่แทนนัน้ 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1) ศึกษำและจัดท ำร่ำงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ภำยใต้กรอบของกฎหมำย 

หลกัเกณฑ์ ระเบียบและข้อบงัคบัที่เป็นปัจจุบนัขององค์กรที่ท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแล เช่น ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดีตำมมำตรฐำนสำกล 

2) น ำเสนอร่ำงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ
และน ำออกใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิที่ดี (best practices) ของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร โดยจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร (Corporate Governance Policy Statement) 

3) ก ำกบั ดแูล และให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำร และฝ่ำยบริหำรของบริษัท ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตำมกรอบ
และหลกัเกณฑ์ของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพื่อให้กำรท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลของกรรมกำร และกำรบริหำรจดักำรงำน
ของฝ่ำยบริหำรเป็นไปด้วยดี มีผลในทำงปฏิบตัิและมีควำมต่อเนื่องอย่ำงเหมำะสม เป็นไปตำมควำมคำดหวงัของผู้ ถือหุ้น
และผู้มีสว่นได้เสยี 

4) พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้นโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ทนัสมยัและสอดคล้องกบัแนวทำงปฏิบตัิตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกฎหมำย หลกัเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัตำ่งๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภำยใน ที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

5) ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรบริษัท ตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิที่ดี ที่ก ำหนดไว้ใน
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นประจ ำทกุสิน้ปี 

6) จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรประจ ำปี และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทของปีถดัไป พร้อมทัง้น ำเสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะท่ีจ ำเป็น 

7) เสนอแนะแนวทำงในกำรปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน
และลกูจ้ำงของบริษัท 

8) แตง่ตัง้คณะท ำงำนเพื่อท ำหน้ำที่สนบัสนนุงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
9) ปฏิบตัิงำนอื่นใด ที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย 

 
9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ำที่สรรหำบุคคลที่เหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ กรรมกำร
ผู้จดักำรวำ่งลง หรือทดแทนกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ โดยจะพิจำรณำให้ควำมส ำคญัตอ่ผู้มีทกัษะ ประสบกำรณ์
ที่มีควำมจ ำเป็นตอ่กำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจำรณำจำกคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
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1) มีคณุสมบตัิสอดคล้องตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

กฎของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กฎของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่
ดีของบริษัท 

2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่ำ
ให้แก่บริษัท 

3) มีคณุลกัษณะที่สนบัสนนุและสง่เสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพื่อสร้ำงคณุค่ำให้แก่บริษัท ปฏิบตัิ
หน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์ (Accountability, Care and Loyalty) อทุิศเวลำได้อยำ่งเต็มที่  

กำรเลอืกและแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นไปตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้จะต้อง
ได้รับอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

1. คณะกรรมกำรของบริษัทมีจ ำนวนไมน้่อยกว่ำ 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

2. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่จ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้  ในกรณี

ที่เลอืกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวนกรรมกำร

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำ มีคะแนนเสียง
เทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด    

3. ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหนง่อยำ่งน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำมโดยอตัรำ ถ้ำ
จ ำนวนกรรมกำรจะแบง่ออกให้เป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำม 

กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกกนัว่ำผู้ ใดจะ
ออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ กรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหนง่ไปนัน้อำจจะ
เลอืกเข้ำรับต ำแหนง่อีกก็ได้ 

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหนง่ให้ยื่นใบลำออกตอ่บริษัท กำรลำออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลำออกไปถึงบริษัท 
กรรมกำรซึง่ลำออกตำมวรรคหนึง่ จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยพระรำชบญัญัติ

บริษัทมหำชนจ ำกดัทรำบด้วยก็ได้ 
5. ในกรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลอืกบคุคลซึง่มี

คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 
เดือน บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหนง่ได้เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำรท่ียงั
เหลอือยู ่

6. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 



                                     บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 



แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559  หน้ำ 118 

 
 โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมกับขนำดของกิจกำร โดยปัจจุบันมีกรรมกำรจ ำนวน 7 คน 

ประกอบด้วย กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 4 คน กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 3 คน ในจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ โดยบริษัทมีกรรมกำร
อิสระ จ ำนวน 3 คน 

 กรรมการอิสระ 
บริษัทก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร

ทัง้หมดของบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมกำรอิสระ เข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระไมน้่อยกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ และมีกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 3 คน  
หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลกัเกณฑ์กำรคดัเลือกกรรมกำรบริษัท โดยคณุสมบตัิของผู้ที่จะมำ

ท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 
และกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยกรรมกำรอิสระจะ
มีคณุวฒุิกำรศกึษำ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน ำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจำกต ำแหน่งก่อน
ครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตัง้กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งแทน โดย
กรรมกำรอิสระท่ีเข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยูใ่นต ำแหนง่ได้เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรอิสระท่ีตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ ซึง่เข้มกว่ำหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

1.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ 
ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้ำ
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ 

3. ไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คูส่มรส พ่ีน้อง 
และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอ
ให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อย
กวำ่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่ เว้น



                                     บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 



แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559  หน้ำ 119 

 
แต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อิสระ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
นัน้ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบและรับรองคณุสมบตัิควำมเป็นอิสระของตนเอง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้ง

พร้อมกบักำรรำยงำนข้อมูลประวตัิกรรมกำร ณ สิน้ปี ส ำหรับจัดท ำแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัท  

 
 กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อท ำ
หน้ำที่ในกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมกำรตรวจสอบแต่ละรำยต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และต้องไม่
เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นกรรมกำรของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั เฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิตำมกฎหมำย
วำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่ก ำหนด
วำ่ด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือ
กำรเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน รวมถึงกำรท ำหน้ำที่อื่นในฐำนะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ 

 
 ผู้บริหาร 
บริษัทมีนโยบำยที่จะสรรหำผู้บริหำรโดยคดัเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ 

โดยด ำเนินกำรคดัเลอืกตำมระเบียบเก่ียวกบักำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล และจะต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท/หรือ
บคุคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จะเป็นผู้พิจำรณำคดัเลอืกบคุคลเข้ำด ำรงต ำแหนง่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
และ กรรมกำรผู้จดักำร โดยกำรแตง่ตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำรต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำรได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตัง้บคุคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
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ประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้ำเป็นพนกังำนในระดบัต่ำงๆ   ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้หวัหน้ำหรือผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบังำนด้ำนกำร
ตรวจสอบและควบคมุภำยใน จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน  

 
9.4  การก ากับดูแลการการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก ำกับดูแลที่ท ำให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำรและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพื่อดแูลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท โดยมีกำรสง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็น
กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทดงักลำ่ว  โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะ
เป็นผู้พิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้บคุคลที่จะเป็นตวัแทนของบริษัท เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ/หรือ  ผู้บริหำร ในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม รวมถึงอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำร  ทัง้นี ้หำกเป็นกำรก ำหนดนโยบำยที่ส ำคญั
ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม จะต้องน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรเสนออนมุตัิ
ตอ่คณะกรรมกำรของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธิภำพและสอดคล้องตำมหลกัเกณฑ์กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 
9.5  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส และป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์สว่นตนจำกกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัทท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่
สำธำรณชน รวมทัง้เพื่อหลกีเลีย่งข้อครหำเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบคุคลภำยใน   บริษัทจึงได้ออก
ระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบักำรใช้ข้อมลูภำยในตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท เพื่อให้ กรรมกำร  ผู้ บริหำร และพนกังำน
ของบริษัทถือปฏิบตัิ โดยก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร สรุปดงันี ้

1. กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท ต้องรักษำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท  ไม่น ำไปเปิดเผยหรือ
แสวงหำประโยชน์แก่ตนเอง  หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม  รวมทัง้ต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำย โอนหรือ
รับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ควำมลบัและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท  และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอนัใดโดยใช้
ควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทอนัอำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่บริษัท  ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนกังำนในหน่วยงำนที่ได้รับข้อมูลภำยในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมลูดงักล่ำวก่อนเปิดเผยสู่
สำธำรณชน และจะต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำย  โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนที่งบ
กำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีจะเปิดเผยสูส่ำธำรณชน และหลงักำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วอยำ่งน้อย 3 วนั  

3. บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกับหน้ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท และบท
ก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมกำร หรือผู้บริหำร มีกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ควรแจ้งเลขำนกุำรบริษัท
ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส 
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะตำมมำตรำ 59 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 
วนัท ำกำรให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบเพื่อเผยแพร่ตอ่สำธำรณะตอ่ไป 
 

ทัง้นี ้ข้อก ำหนดดงักลำ่วได้รวมควำมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท
ด้วย หำกผู้ใดฝ่ำฝืนข้อก ำหนดดงักลำ่วจะต้องถกูลงโทษทำงวินยั และ/หรือตำมกฎหมำยแล้วแตก่รณี 

 
9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ำยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทและของบริษัทยอ่ย  ส ำหรับรอบปีบญัชี 2559 เป็นเงินรวม 2,551,110 บำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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รายละเอียดการสอบบัญช ี 2559 

คำ่สอบบญัชีบริษัท 1,380,000 
คำ่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย 1,100,000 
คำ่บริกำรอื่นๆ* 71,110 
รวมคำ่ตอบแทนทัง้สิน้ 2,551,110 

     * คำ่บริกำรอื่นๆ ประกอบด้วย คำ่เดินทำง ค่ำพำหนะ คำ่เบีย้เลีย้ง และ คำ่ใช้จ่ำยเบ็ดเตลด็ เป็นต้น 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) มุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื ภำยใต้กำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี ยดึหลกัธรรมำภิบำล โปร่งใส ควบคูไ่ปกบัควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยค ำนงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุ
ฝ่ำย เพื่อน ำไปสูก่ำรพฒันำธุรกิจอยำ่งยัง่ยืนและเป็นองค์กรที่มคีวำมแขง็แกร่งและยัง่ยืนตลอดไป  
 เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกำรขององค์กรด้ำนควำมยัง่ยืนประสบควำมส ำเร็จ มีมำตรฐำน มกีำรด ำเนินกำรอยำ่งจริงจงั เป็น
รูปธรรมและเกิดควำมมัน่ใจวำ่กำรด ำเนินกำรตำ่งๆ เป็นไปตำมแผน สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจองค์กรที่ก ำหนดไว้ สร้ำง
ควำมมัน่ใจแก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนขึน้ มกีำรแตง่ตัง้คณะท ำงำนด้ำนควำม
ยัง่ยืนเพื่อขบัเคลือ่น ก ำกบัดแูลงำนด้ำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนให้เป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำย ส ำหรับรำยละเอยีด ได้แสดง
ไว้ใน รำยงำนควำมยัง่ยืน ประจ ำปี 2559 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่ระบบกำรควบคมุภำยใน ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรควบคมุภำยในอยำ่งตอ่เนื่องโดย
ตระหนกัวำ่ ระบบกำรควบคมุภำยในเป็นกลไกส ำคญัที่จะสร้ำงควำมมัน่ใจตอ่ฝ่ำยบริหำรในกำรช่วยลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ ช่วย
ให้กำรด ำเนินธุรกิจมีประสทิธิภำพ ภำยใต้กำรจดัสรรทรัพยำกรอยำ่งเหมำะสม เพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ 
 คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน และติดตำมประเมินผล
อย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ระบบกำรควบคุมภำยในครอบคลุมทัง้ในด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรบริหำร ด้ำนกำรเงิน ให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทัง้ กำรปฏิบตัิที่เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ที่เก่ียวข้อง ในปี 2559 มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 5 ครัง้  โดยเป็นกำรประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมจ ำนวน 1 ครัง้  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล คือ กำรสอบทำนงบ
กำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมลูในรำยงำนทำงกำรเงินและรำยกำรที่มีควำมเก่ียวโยงกนัทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
เช่ือถือได้ และประสำนงำนกับผู้สอบบญัชี  ผู้ตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยบริหำรของบริษัท ในกำรสอบทำนระบบกำรควบคุม
ภำยใน และดแูลให้มีกำรปฏิบตัิถกูต้องตำมกฎหมำย และระเบียบ ข้อบงัคบั ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำน 
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และค่ำสอบประจ ำปี รวมถึง
กำรปฏิบตัิงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 ส ำหรับปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวม  5 ครัง้ โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำน เข้ำร่วม
ประชุมด้วยทุกครัง้ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และฝ่ำยบริหำร ร่วมประชมุพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท ประกอบด้วย 5 ด้ำน ตำม
แนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  ได้แก่ สภำพแวดล้อม
ภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมลู และระบบกำรติดตำม 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นต่อระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ สรุปสำระส ำคญั 
ดงันี ้
 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
บริษัทมีกำรก ำหนดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรควบคุมที่ดี มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยธุรกิจที่ชัด รวมทัง้มีกำรก ำหนด

โครงสร้ำงองค์กรที่สอดคล้องกับธุรกิจ มีกำรก ำหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicator : KPIs) ส ำหรับใช้ในกำรประเมิน
เปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยอยำ่งสม ่ำเสมอ  

มีกำรปลกูฝังให้พนกังำนตระหนกัถึงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนจริยธรรม (Code of Conduct) 
ให้ผู้บริหำร พนกังำนทกุระดบัน ำไปปฏิบตัิ   

 
การประเมินความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง (Risk Management Committee) ท ำหน้ำที่ก ำหนด

นโยบำยและหน้ำที่เก่ียวข้องเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเสีย่งในกลุม่ธุรกิจ โดยมอบหมำยให้คณะท ำงำนบริหำรควำมเสีย่ง ท ำหน้ำที่
ติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ในระดบัที่องค์กรยอมรับได้  และรำยงำนควำม
คืบหน้ำตอ่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ ำทกุไตรมำส และคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุปี นอกจำกนีไ้ด้มีกำร
อบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แก่พนกังำน เพื่อเพิ่มควำมมีประสทิธิภำพในกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

 
 
 



                                     บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 



แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559  หน้ำ 124 

 
การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษัทมีกำรแบง่แยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแตล่ะต ำแหนง่อยำ่งชดัเจน มีกำรจดัท ำคูม่ืออ ำนำจด ำเนินกำรและคู่มือ/

ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคญั ให้เหมำะสมกบัโครงสร้ำงองค์กร และกำรปฏิบตัิงำนในปัจจุบนั โดยให้แต่ละ
ระบบกำรท ำงำนสำมรถถ่วงดลุอ ำนำจระหว่ำงกนัหรือตรวจสอบย้อนกลับ  รวมถึงกระบวนกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไป
ตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคบัตำ่งๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรปฏิบตัิงำนมีระบบกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม 
มีประสทิธิภำพ 

 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรใช้ข้อมูล มีกำรสง่เสริมให้พฒันำระบบอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมลูมี

ควำมถกูต้อง เช่ือถือได้ และเป็นปัจจบุนั โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนัสมยัเข้ำมำใช้ รวมทัง้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรใช้
สำรสนเทศ เพื่อให้มีกำรควบคุมกำรใช้สำรสนเทศที่เหมำะสม รวมทัง้มีควำมปลอดภัยของข้อมูล ตั ง้แต่กำรน ำเข้ำ รวบรวม
ประมวลผล ไปจนกระทัง่ถึงกำรจดัเก็บ  นอกจำกนีบ้ริษัทมีช่องทำงในกำรติดตอ่และชีแ้จงข้อมลูขำ่วสำรกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และ
บุคคลภำยนอกผ่ำนในระบบสื่อสำรต่ำงๆ และมีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมกำรบริษัท ผ่ำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ chairman_auditcom@uac.co.th 

 
ระบบการติดตาม 

 บริษัทจดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่ครอบคลมุในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนบญัชีกำรเงิน กำรปฏิบตัิ
ตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ด้ำนกำรควบคมุทรัพย์สนิ เป็นต้น โดย โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำกบัดแูลระบบกำร
ควบคุมภำยในผ่ำนหน่วยตรวจสอบภำยในที่ดูแลรับผิดชอบ นอกจำกนีย้งัมีผู้สอบบญัชีรับอนญุำตท ำกำรตรวจสอบด้ำนบญัชี
กำรเงิน อีกทัง้ยังมีกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้บริหำรทุกเดือน เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและหำ
ทำงแก้ไขปรับปรุงอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
 
  

mailto:chairman_auditcom@uac.co.th


                                     บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 



แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559  หน้ำ 125 

 
12. รายการระหว่างกัน 
12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่

เกิดขึน้ในปี 2559 
บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลและนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดงันี ้
 บุคคลและกิจการที่อาจมี

ความขดัแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

1.  นำงสำวชวิษศำ  ชีวะเกต ุ - นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ เป็นบุตรของนำยกิตติ ชีวะเกตุ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท และเป็นกรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท อีกทัง้เป็นถือหุ้ นรำยใหญ่ในบริษัท โดย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 ถือหุ้ นในบริษัทร้อยละ 48.29 ของจ ำนวนหุ้ นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท   นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ ถือหุ้นในบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2559 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 3.74 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

2. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ำกัด (เดิม
ช่ือบริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกดั) 
(“UAC UTILITIES”)  

- UAC UTILITIES เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.994 ของทนุ
ช ำระแล้วของ UAC UTILITIES (ผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกต ุนำยชชั
พล ประสพโชค และ นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์  ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.006)  
UAC UTILITIES มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกต ุนำงสำวนิลรัตน์ 
จำรุมโนภำส และนำยชชัพล ประสพโชค 

3.  บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที  

เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 

(“UAC&TPT”) 

- UAC&TPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.0099 ของจ ำนวน
หุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ UAC&TPT (ผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำงสำว
นิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0001)  
และ UAC&TPT มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรัตน์  
จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค 

4.   บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 

(“UAC ENERGY”) 

- UAC ENERGY เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995 ของ
จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้วทัง้หมดของ UAC ENERGY (ผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำย
กิตติ  ชีวะเกตุ  นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชัชพล ประสพโชค ถือหุ้น
รวมกนัร้อยละ 0.0005)  และ UAC ENERGY มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำยกิตติ 
ชีวะเกต ุนำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค 

5.  บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำว
เวอร์ จ ำกดั 

(“SERP”) 

- SERP เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9976 ของจ ำนวนหุ้นที่
ช ำระแล้วทัง้หมดของ SERP (ผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่  นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโน
ภำส  และ นำยชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0024)  และ SERP มี
กรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล ประสพ
โชค 

6.  บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ 
แอนด์ เคมิคลัส์ จ ำกดั 

(“UAPC”) 

- UAPC เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9998 ของจ ำนวนหุ้นที่
ช ำระแล้วทัง้หมดของ UAPC (ผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่  นำยกิตติ  ชีวะเกต ุ นำงสำว
นิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชัชพล ประสพโชค  ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0002)  
และ UAPC มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำยกิตติ  ชีวะเกตุ  นำงสำวนิลรัตน์  จำรุ
มโนภำส  และ  นำยชชัพล ประสพโชค   
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 บุคคลและกิจการที่อาจมี

ความขดัแย้ง 
ความสัมพนัธ์ 

7. บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด 
(“บำงจำกไบโอฟเูอล”) 

- บำงจำกไบโอฟเูอลเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุ้น
ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบำงจำกไบโอฟูเอล และบำงจำกไบโอฟูเอล มีกรรมกำร
ร่วมกบับริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกต ุและ นำยชชัพล ประสพโชค 

-  

8. บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั 

 

- เซบิก๊ำซ ยเูอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์
ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 49.00 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของเซบิก๊ำซ ยูเอซี 
และ เซบิก๊ำซ ยเูอซี  มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ 
นำยชชัพล ประสพโชค 

- หมำยเหต ุบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995 

9 บ ริ ษั ท  เ อ็ น เ น อ ร์ เ ร ย์  ยู เ อ ซี  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

- เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน บริษัท ยเูอซี เอ็น
เนอร์ยี่ จ ำกดั ร้อยละ 25.00 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของเอ็นเนอร์เรย์ 
ยเูอซี โดยบริษัทได้สง่ นำงอำรีย์ พลขีนัธ์ ร่วมเป็นกรรมกำรของบริษัท 

- หมำยเหต ุบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995 

10 บริษัท พีพีดบับลวิอี จ ำกดั - พีพีดบับลวิอี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำกดั ร้อยละ 50.00 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของพีพีดบับลิวอี  และ 
มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำกิตติ ชีวะเกต ุและ นำยชชัพล ประสพโชค 

- หมำยเหต ุบริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995 

11.   บริษัท ทีพีที  เทพประทำนพร 
จ ำกดั 

- กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั โดยนำยเฮง ทองแท่งไทย นำยปรัชญำ ทองแท่งไทย และ นำย
อรรณพ กลิน่ทอง เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจในบริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกดั และ 
UAC&TPT ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

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

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

 

 

- บริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยนำงนิรมล ชีวะเกต ุภรรยำของนำยกิตติ ชีวะเกต ุเป็นกรรมกำร
ผู้มีอ ำนำจใน K&N 

- นำงนิรมล ชีวะเกต ุถือหุ้นใน K&N ร้อยละ 35 

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

13..  บริษัท พีพีเจ จ ำกดั 

(เดิมช่ือ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็น
เนอร์ยี่ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั) 

- บริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดย นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกต ุและ นำงสำวอลสิำ ชีวะเกต ุเป็นบตุร
ของนำยกิตติ ชีวะเกต ุ และเป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจใน พีพีเจ 

- นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกต ุและ นำงสำวอลสิำ ชีวะเกต ุถือหุ้นใน พีพีเจ ร้อยละ 
49.50 และ 49.50 ตำมล ำดบั 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2559  

1.  นำงสำวชวษิศำ  ชีวะเกต ุ ยอดคงค้ำง 

คำ่เช่ำคลงัสนิค้ำค้ำงจ่ำย 

 

ค่ำเช่ำคลังสินค้ำ  : บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำ
คลังสินค้ำเพื่อใช้เป็นที่ เ ก็บสำรเคมี  และ
อุปกรณ์เพื่อรอกำรขำย และส่งมอบให้แก่
ลกูค้ำ พืน้ท่ีเช่ำ 2,200 ตำรำงเมตร ระยะเวลำ
กำรเช่ำ 1 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 – 
31 ธันวำคม 2559 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)  

 

 

- 

 

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 

2559  

2. บริษัท ยเูอซี ยทูิลติีส์ จ ำกดั (UAC UTILITIES) 
(เดมิช่ือ บริษัท ยเูอซี  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั ) 

ลงทนุในอตุสำหกรรมด้ำนพลงังำนทดแทนและ
สำธำณปูโภค 

เงินลงทนุในบริษัท  
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ 
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
รำยได้ดอกเบีย้รับ 

6.67 
 

20.00 
0.05 

 
0.05 

 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ถือหุ้นร้อยละ 100.00% 
บริษัทให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อใช้ลงทุนในโครงกำรด้ำน
พลังงำนทดแทน  โดยมีกำรเรียกเก็บดอกเบีย้ในอัตรำที่
เหมำะสม 
 



                                                                                                                                                                                                                                  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั(มหำชน)                                                                                                                     



แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559                                                                                                                                                                                                                                          หน้ำ 129 

 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2559  

3. บริษัท ยเูอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 

ประกอบธุรกิจโรงงำนผลติก๊ำซชีวภำพ 

เงินลงทนุในบริษัท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ : 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ  
ลกูหนีอ้ื่น 
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
รำยได้อื่น – รำยได้คำ่บริหำรกิจกำร 
รำยได้-ดอกเบีย้รับ  

49.81 
 

86.50 
4.16 
1.15 

 

0.30 

3.39 

 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ถือหุ้นร้อยละ 50.0099% 
บริษัทให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อใช้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
จำกก๊ำซชีวภำพ  โดยมีกำรเ รียกเก็บดอกเบีย้ในอัตรำที่
เหมำะสม 
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 

2559  

4. บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 

ลงทนุโครงกำรด้ำนพลงังำน 

เงินลงทนุในบริษัท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เงินกู้ยืมระยะสัน้  
ดอกเบีย้ค้ำงรับ  
ลกูหนีอ้ื่น 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
รำยได้จำกกำรขำย 
รำยได้อื่น –รำยได้คำ่บริหำรกิจกำร 
รำยได้-ดอกเบีย้รับ 
 
 

 

95.00 
 

106.00 
3.73 
0.06 
11.65 

 
18.34 
0.36 
5.24 

 
 
 
 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ถือหุ้นร้อยละ 100.00% 
บริษัทให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อใช้ลงทุนในโครงกำรด้ำน
พลงังำน  โดยมีกำรเรียกเก็บดอกเบีย้ในอตัรำที่เหมำะสม 
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 

2559  

5. บริษัท โซลำ่ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร์ จ ำกดั 

ผลติและจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ 

เงินลงทนุในบริษัท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เงินกู้ยืมระยะสัน้  
ดอกเบีย้ค้ำงรับ  
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
รำยได้อื่น –รำยได้คำ่บริหำรกิจกำร 
รำยได้-ดอกเบีย้รับ 
 

- 
 

5.00 
0.02 

 
0.24 
0.22 

 

บริษัทให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีกำร
เรียกเก็บดอกเบีย้ในอตัรำที่เหมำะสม 
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 

2559  

6. บริษัท ยเูอซี แอด็วำนซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ 
จ ำกดั 

ผลติและจ ำหนำ่ยลำเทก็ซ์อีมลัชัน่และลำเท็กซ์โพ
ลเิมอร์ 

เงินลงทนุในบริษัท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
รำยได้อื่น –รำยได้คำ่บริหำรกิจกำร 
รำยได้-ดอกเบีย้รับ 

ซือ้สนิค้ำ : บริษัทซือ้สนิค้ำเพื่อด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกตแิละเป็นกำรซือ้ตำมรำคำตลำด 
 
 
 

180.00 
 

0.02 
 

0.60 
0.08 
0.02 

 
 

 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ถือหุ้นร้อยละ 100.00% 
บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนอืน่ 
ๆ เช่น คำ่ไฟฟ้ำ คำ่ถ่ำยเอกสำร คำ่ท ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้แก่
บริษัทย่อย โดยคิดอตัรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวนบคุคลำกรและ
สดัสว่นเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำนของ UAC &TPT และค่ำใช้จ่ำย
เฉลีย่ของงำนบริกำรตำ่ง ๆ  
กำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไข
ทำงกำรค้ำโดยทั่วไป โดยที่รำคำซือ้สินค้ำเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่กำรให้บริกำรดงักลำ่ว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทยอ่ย และอตัรำกำรคิดคำ่บริกำรมีควำมเหมำะสม 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2559  

7. บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั  

 ประกอบธุรกิจผลติ จ ำหนำ่ย ไบโอดีเซล 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 

รำยได้จำกกำรขำย  

ซือ้สนิค้ำ : บริษัทซือ้ผลติภณัฑ์กลเีซอรีน เพื่อ
สง่ออกไปจ ำหนำ่ยในตำ่งประเทศ  โดยกำรซือ้
สนิค้ำดงักลำ่ว เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติและเป็นกำรซือ้ตำมรำคำตลำด 

 

 
1.38 
4.64 

 

2.40 
22.25 

 
 

 

กำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไข
ทำงกำรค้ำโดยทั่วไป โดยที่รำคำซือ้สินค้ำเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรซือ้สินค้ำดงักลำ่วเป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยปกติ
ทัว่ไปของบริษัท และมีควำมสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2559  

8. บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั 

ออกแบบ รับเหมำ ก่อสร้ำง โครงกำรด้ำนพลงังำน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เงินจำ่ยลว่งหน้ำคำ่ซือ้สนิทรัพย์ถำวร 
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
รำยได้อื่น : บริษัทมีรำยได้คำ่บริหำรกิจกำร 
และคำ่บริกำรอื่นๆ เช่นคำ่ไฟฟ้ำ,คำ่ถำ่ย
เอกสำร, คำ่ท ำควำมสะอำด, ฯลฯ ตำม
สญัญำ  
สนิทรัพย์ถำวร-เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

 

 
0.99 

 
0.89 

 
 
 

0.24 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำน
อื่นๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท ำควำมสะอำด ฯลฯ 
ให้แก่บริษัทยอ่ย โดยคิดอตัรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวนบคุคลำกร
และสดัส่วนเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำนของ  UAC &TPT และ
คำ่ใช้จ่ำยเฉลีย่ของงำนบริกำรตำ่งๆ  
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 

2559  

9. บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยเูอซี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ออกแบบ รับเหมำ ก่อสร้ำง โครงกำรด้ำนพลงังำน 

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
รำยได้อื่น : บริษัทมีรำยได้คำ่บริหำรกิจกำร 
และคำ่บริกำรอื่นๆ เช่นคำ่ไฟฟ้ำ,คำ่ถำ่ย
เอกสำร, คำ่ท ำควำมสะอำด, ฯลฯ ตำม
สญัญำ  

 

 
0.14 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำน
อื่นๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท ำควำมสะอำด ฯลฯ 
ให้แก่บริษัทยอ่ย โดยคิดอตัรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวนบคุคลำกร
และสดัส่วนเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำนของ  UAC &TPT และ
คำ่ใช้จ่ำยเฉลีย่ของงำนบริกำรตำ่งๆ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่กำรให้บริกำรดงักลำ่ว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทยอ่ย และอตัรำกำรคิดคำ่บริกำรมีควำมเหมำะสม  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

2559  

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

ประกอบธุรกิจจ ำหนำ่ยปลกีผ้ำและตดัเย็บยนูิ

ฟอร์ม 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรผลติ : บริษัทซือ้ชดุยนูิฟอร์ม
ของ  K&N เพื่อใช้ในกิจกำร  โดยมีกำร
เทียบเคยีงกบัรำคำตลำด 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร : บริษัทซือ้ชดุยนูิ
ฟอร์มของ  K&N เพื่อใช้ในกิจกำร  โดยมีกำร
เทียบเคยีงกบัรำคำตลำด 

0.23 
 
 

0.10 

กำรจดัท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกนั เป็นรำคำตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ  เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล 

12. บจก. พีพีเจ 

ประกอบธุรกิจโรงแรม 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

เจ้ำหนีอ้ื่น 
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร : คำ่ห้องพกัโดยมีกำร
เทียบเคยีงกบัรำคำตลำด 

 
0.02 

 
0.27 

กำรจดัท ำธุรกรรมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำที่ตกลงกนั เป็นรำคำตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ  เป็น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัท มีควำมสมเหตสุมผล 
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12.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 
บริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันกบับุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ด้วยควำม

โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท โดยจะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำม
จ ำเป็นของกำรเข้ำท ำรำยกำร ควำมสมเหตสุมผล และควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ๆ โดยพิจำรณำจำกเง่ือนไขตำ่ง ๆ ให้เป็นไป
ตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำคำที่เกิดขึน้กับบุคคลภำยนอก ในกรณีที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ บริษัทจะให้บุคคลที่มีควำมรู้ควำม
ช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน ส ำนกักฎหมำย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจำกบริษัท ท ำกำรประเมินและให้
ควำมเห็นเพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น ตำมแตก่รณี 

นอกจำกนีม้ีกำรก ำหนดมำตรกำรไมใ่ห้ผู้บริหำร หรือผู้มีสว่นได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรอนมุตัิรำยกำรที่ตนเองมี
สว่นได้เสยีทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อม และคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั รวมทัง้กำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำง
กนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท  

 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 
              บริษัทคำดวำ่ในอนำคตจะมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัอยำ่งตอ่เนื่อง เช่น รำยกำรซือ้ขำยสนิค้ำ และรำยกำรเช่ำสนิทรัพย์ 
ซึ่งเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ และรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ จะยงัคงมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึน้อีก ซึ่งเป็นไปตำมลกัษณะกำร
ประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นและเพื่อ
ประสทิธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำงกนัอย่ำงชดัเจน ตำมรำคำและเง่ือนไข
ตลำดที่เหมำะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ รวมทัง้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญั โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ และให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตสุมผลต่อ
รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกติที่เกิดขึน้ทกุไตรมำส   
 
 
 
 



  

 

 

 

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงนิและ 
ผลการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
13.1  ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(1) ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(1.1) สรุปรายงานการสอบบัญช ี
งบกำรเงินส ำหรับปี 2557 – 2559 ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบ โดย บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ผู้สอบบญัชีของ
บริษัทได้แก่ นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 5599  ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำน ก.ล.ต.ซึง่งบกำรเงินส ำหรับปี 2557 - 2559 ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นอยำ่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
และมีควำมเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษัททัง้งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจ ได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำ เนินงำน และ
กระแสเงินสด ส ำหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
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(1.2) ตารางสรุปงบการเงนิ 

  งบเฉพำะกิจกำร     งบการเงนิรวม 

งบดุล ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

  ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ  ล้ำนบำท   ร้อยละ   ล้ำนบำท   ร้อยละ   ล้ำนบำท   ร้อยละ  

 สินทรัพย์หมุนเวียน                          

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  64.13 4.15 113.25 5.98 20.25 0.97 100.31 5.64 140.81         5.15  25.43         0.85  

 เงินลงทนุชัว่ครำว          0.00 0.00         2.31         0.08  

 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น  200.35 12.97 167.06 8.82 251.02 12.02 205.50 11.54 274.84       10.05  366.40       12.29  

 เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้สินค้ำ  5.14 0.33 0.94 0.05 0.94 0.04 5.14 0.29 0.94         0.03  0.94         0.03  

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้      65.00 3.43 217.50 10.42     0.00            -    18.00         0.60  

 สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ  131.42 8.51 159.38 8.41 162.26 7.77 131.47 7.39 229.63         8.40  215.79         7.24  

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  401.04 25.97 505.63 26.69 651.97 31.23 442.42 24.85 646.22       23.63  628.86       21.10  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                          

  เงินลงทนุในบริษัทร่วม  111.05 7.19 111.05 5.86 111.05 5.32 250.09 14.05 247.32         9.04  235.40         7.90  

  เงินลงทนุในบริษัทย่อย  96.01 6.22 304.81 16.09 331.48 15.88 0.00 0.00 0.00            -    0.00            -    

  เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน          0.00 0.00         20.00         0.67  

 อปุกรณ์ - สทุธิ  920.39 59.60 945.75 49.91 951.80 45.59 1026.72 57.68 1424.45       52.08  1664.39       55.85  

 คำ่ควำมนิยม          0.00 0.00     385.80       14.11  385.80       12.95  

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  12.61 0.82 18.51 0.98 35.95 1.72 14.42 0.81 19.44         0.71  36.27         1.22  

  เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้สินทรัพย์ถำวร  1.40 0.09 6.99 0.37 0.99 0.05 41.46 2.33 7.32         0.27  1.05         0.04  

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน - สทุธิ  1.84 0.12 1.98 0.10 4.56 0.22 4.94 0.28 4.58         0.17  8.30         0.28  



                                                                                                                                                                                                                                                  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั(มหำชน)                                                                                                                     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559                   หน้ำ 140 
 

 

  งบเฉพำะกิจกำร     งบการเงนิรวม 

งบดุล ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

  ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ  ล้ำนบำท   ร้อยละ   ล้ำนบำท   ร้อยละ   ล้ำนบำท   ร้อยละ  

          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1143.29 74.03 1389.09 73.31 1435.84 68.77 1337.63 75.15 2088.92       76.37  2351.23       78.90  

 รวมสินทรัพย์  1544.33 100.00 1894.73 100.00 2087.81 100.00 1780.05 100.00 2735.14     100.00  2980.09     100.00  

 หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น            0.00             

 หนีส้ินหมุนเวียน                          

  เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน  151.28 9.80 462.47 24.41 61.37 2.94 163.81 9.20 462.47       16.91  61.37         2.06  

  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น  116.06 7.52 92.48 4.88 141.59 6.78 161.24 9.06 188.59         6.90  223.25         7.49  

 ส่วนของหนีส้ินระยะยำวท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี  119.60 7.74 132.49 6.99 136.05 6.52 119.60 6.72 198.89         7.27  225.59         7.57  

 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน    0.00   0.00   0.00   0.00              -                 -    

     เงินกู้ ยืมระยะสัน้          0.00 0.00     60.00         2.19  81.00         2.72  

     ภำษีเงินได้นิตบิคุคลค้ำงจ่ำย   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.02 6.70         0.24  7.83         0.26  

          รวมหนีส้ินหมุนเวียน  386.94 51.82 687.43 71.06 339.01 33.19 444.96 25.00 916.65       33.51  599.05       20.10  

 หนีส้ินไม่หมุนเวียน                          

 เงินกู้ ยืมระยะยำว  143.99 9.32 132.39 6.99 79.50 3.81 143.99 8.09 533.37       19.50  410.13       13.76  

 หุ้นกู้           500.00 23.95         500.00       16.78  

 หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สทุธิ  159.64 10.34 82.32 4.34 3.68 0.18 159.64 8.97 86.34         3.16  78.35         2.63  

 หนีส้ินภำษีเงินไดด้รอกำรตดับญัชี  7.36 0.48 15.18 0.80 23.74 1.14 7.36 0.41 28.96         1.06  35.58         1.19  

 ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับกำรรือ้ถอน  30.63 1.98 30.63 1.62 49.89 2.39 30.63 1.72 32.50         1.19  53.29         1.79  

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  8.80 0.57 10.66 0.56 11.81 0.57 8.80 0.49 11.46         0.42  13.74         0.46  



                                                                                                                                                                                                                                                  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั(มหำชน)                                                                                                                     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559                   หน้ำ 141 
 

 

  งบเฉพำะกิจกำร     งบการเงนิรวม 

งบดุล ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

  ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ  ล้ำนบำท   ร้อยละ   ล้ำนบำท   ร้อยละ   ล้ำนบำท   ร้อยละ  

 หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน  9.32 0.60 8.84 0.47 13.93 0.67 14.93 0.84 14.45         0.53  23.75         0.80  

          รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  359.73 23.29 280.01 14.78 682.55 32.69 365.34 20.52 707.08       25.85  1114.85       37.41  

          รวมหนีส้ิน  746.67 48.35 967.44 51.06 1021.55 48.93 810.30 45.52 1623.73       59.37  1713.89       57.51  

 หนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น                          

 ส่วนของผู้ ถือหุ้น                          

               ทุนจดทะเบียน  331.75 21.48 373.17 19.70 433.94 20.78 331.75 18.64 373.17       13.64  433.94       14.56  

               ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว  277.11 17.94 315.94 16.67 333.80 15.99 277.11 15.57 315.94       11.55  333.80       11.20  

               ส่วนเกินมลูคำ่หุ้น  364.00 23.57 406.53 21.46 587.17 28.12 364.00 20.45 406.53       14.86  587.17       19.70  

          ก ำไรสะสม                           

 จดัสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย  24.56 1.59 28.90 1.53 29.24 1.40 24.56 1.38 28.90         1.06  29.24         0.98  

 ยงัไม่ได้จดัสรร  131.99 8.55 175.92 9.28 116.04 5.56 258.12 14.50 311.64       11.39  274.49         9.21  

          รวมส่วนของบริษัทใหญ่  797.66 51.65 927.28 48.94 1066.25 51.07 923.79 51.90 1063.00       38.86  1224.70       41.10  

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม          0.00   45.96 2.58 48.41         1.77  41.49         1.39  

          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  797.66 51.65 927.28 48.94 1066.25 51.07 969.75 54.48 1111.41       40.63  1266.19       42.49  

 รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1544.33 100.00 1894.73 100.00 2087.81 100.00 1780.05 100.00 2735.14     100.00  2980.09     100.00  
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั(มหำชน)                                                                                                                     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559                   หน้ำ 142 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบการเงนิรวม 

 งบก าไรขาดทุน  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

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

 รำยได้จำกกำรขำย  983.07 90.09 1187.56 91.84 955.72 73.91 992.63 
      

92.45  1446.38 
      

93.66  1324.55 
        

85.77  

 รำยได้อื่น :-                          
      รำยได้เงินปันผล  86.98 7.97 81.96 6.34 45.01 3.48  -              -    -    -    -    -    

      อื่นๆ  21.17 1.94 23.53 1.82 30.75 2.38 18.95 1.77  18.79 1.22  25.37 1.64  
 สว่นแบง่ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม   

                  
-      

                  
-                     -      62.13 

        
5.79  79.19 

        
5.13  31.19 

          
2.02  

 รวมรำยได้  1091.22 100.00 1293.05 100.00 1031.48 79.77 1073.71 100.00  1544.36 100.00  1381.11 89.43  

 ต้นทนุขำย  (866.93)  (79.45) (1,006.75) (77.86) (794.36) (61.43) (876.07) (81.59) (1,194.35) (77.34) (1,035.41) (67.04) 

 คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย  (31.95)  (2.93) (40.86)  (3.16) (48.30)  (3.74) (31.95)  (2.98) (47.86)  4.01  (57.83)   4.84  

 คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร  (87.77)  (8.04) (124.21)   (9.61) (148.31)  (11.47) (91.87)  (8.56) (149.94) 313.25  (190.67)  398.35  

 ต้นทนุทำงกำรเงิน  (25.00)   (2.29) (32.56)   (2.52) (42.66)   (3.30) (25.06)   (2.33) (51.08)   (3.31) (68.18)    (4.41) 

 รวมคำ่ใช้จ่ำย  (1011.65) (92.71) (1204.39) (93.14) (1033.63) (79.94) (1024.95) (95.46) (1443.23)  (93.45) (1352.09) (87.55) 

 ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  79.57 7.29 88.66 6.86 -2.15 -0.17 48.76     4.54  101.13      6.55  29.02       1.88  

 (คำ่ใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้  1.87 0.17 (1.91)   (0.15) 8.98     0.69  2.29     0.21  (7.13)   (0.46) (4.63)    (0.30) 

 ก าไรสุทธิส าหรับปี  81.44 7.46 86.75 6.71 6.83 0.53 51.04    4.75  94.00      6.09  24.40      1.58  

 ก ำไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  81.44 7.46 86.75 6.71 6.83 0.53 53.65   5.00  96.35    6.24  29.64       1.92  

 สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ                 -                      -                     -      (2.60)   (0.24) (2.35)  (0.15) (5.24)  (0.34) 



                                     บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559                                                                                 หน้ำ 143 

 
งบกระแสเงนิสด 

 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

  
 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน             

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 79.57 88.66 -2.15 48.76 101.13 29.02 

รำยกำรปรับปรุง             

คำ่เสือ่มรำคำ 53.75 54.00 66.14 54.31 65.11 94.13 

ส ำรองสนิค้ำเสือ่มสภำพ     1.10     1.10 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู   1.57 2.43   1.57 2.43 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้ -0.48 0.69 0.06 -0.44 1.13 0.17 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกเงินลงทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้     0.00     0.00 

ขำดทนุจำกกำรปรับลดมลูคำ่สนิค้ำคงเหลอื  0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 

ขำดทนุจำกกำรด้ยอคำ่ของสนิทรัพย์   8.03 37.85   8.03 37.85 

ก ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงเงินลงทนุ     -0.16     -0.17 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 สว่นแบง่ผล(ก ำไร)ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.00 0.00 0.00 -62.13 -79.19 -31.19 

(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ถำวร  -0.10 -0.01 -0.04 -0.10 0.86 -1.96 

รำยได้เงินอดุหนนุรอกำรรับรู้ตดับญัชี -0.48 -0.48 -0.80 -0.48 -0.48 -0.80 

สนิทรัพย์อื่นตดัจ ำหนำ่ย 1.84 2.20 3.66 2.00 2.33 5.06 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1.42 1.85 1.25 1.33 2.65 2.36 

รำยได้เงินปันผล -86.98 -81.96 -45.01 0.00 0.00 0.00 

คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้จำ่ย 24.19 31.71 41.13 24.21 48.58 73.07 

  72.78 106.27 105.46 67.50 151.72 211.07 
 การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสนิทรัพย์ด าเนินงาน
(เพิ่มขึน้)ลดลง              

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 23.33 34.08 -92.39 35.82 37.08 -83.41 

 เงินจำ่ยลว่งหน้ำคำ่จ้ำงและคำ่ซือ้สนิค้ำ -0.93 4.20 0.00 -0.93 4.20 0.00 

สนิค้ำคงเหลอื 106.07 -27.97 -3.97 106.07 -40.24 12.75 



                                     บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559                                                                                   หน้ำ 144 

 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

  
 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 0.29 -0.31 -2.77 0.22 -1.09 -4.34 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้
(ลดลง)              

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น -123.93 -6.60 61.37 -139.02 -10.19 49.80 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  0.00 0.00 5.89 5.61 0.00 10.09 

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 77.61 109.68 73.58 75.28 141.48 195.96 

เงินสดจำ่ยดอกเบีย้จำ่ย -25.64 -40.03 -34.71 -25.66 -57.20 -61.04 

เงินสดจำ่ยภำษีเงินได้ -5.42 -0.47 -0.67 -5.75 -5.37 -13.80 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด าเนินงาน 46.56 69.17 38.20 43.88 78.91 121.12 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ             

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกเงินลงทนุชัว่ครำว 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 -2.14 

เงินฝำกธนำคำรตดิภำระค ำ้ประกนัเพิ่มขึน้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้   -65.00 -152.50   0.00 -18.00 

เงินสดจำ่ยสทุธิเพื่อซือ้บริษัทยอ่ย     0.00   -614.07 -1.67 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม(เพิ่มขึน้)ลดลง 0.00 0.00 0.00 -4.90 0.00 -2.00 

เงินสดรับเงินปันผลจำกบริษัทร่วม 56.98 81.96 45.01 56.98 81.96 45.01 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ -55.81 -208.80 -26.67 -0.95 0.00 0.00 

เงินลงทนุระยะยำวอื่นเพิม่ขึน้           -20.00 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ถำวร 0.10 0.37 0.68 0.10 1.10 3.98 

เงินสดจำ่ยลว่งหน้ำคำ่ซือ้สนิทรัพย์ถำวร  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจำ่ยซือ้สนิทรัพย์ถำวร  -160.19 -102.74 -95.68 -258.40 -299.03 -379.38 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน -158.91 -294.20 -228.99 -207.16 -830.04 -374.20 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ             

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ -61.25 310.81 -401.10 -48.49 298.28 -401.09 

เงินกู้ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ 0.00 0.00 0.00   60.00 21.00 

เงินกู้ยืมระยะยำวเพิม่ขึน้ (ลดลง) 34.36 -3.25 -52.90 34.36 462.64 -118.62 

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้      500.00     500.00 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

  
 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

 ล้าน
บาท   

เงินสดจำ่ยหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน -73.42 -75.85 -80.08 -73.42 -76.52 -88.95 

เงินสดรับจำกกำรท ำสญัญำเช่ำกำรเงิน 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 93.50 

เงินสดรับจำกกำรเพิม่ทนุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดรับจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสำมญั 0.11 46.72 198.50 0.11 46.72 198.50 

เงินสดรับจำกสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 0.00 0.00 0.00 40.49 4.80 0.00 

 เงินปันผลจ่ำย -88.67 -3.85 -66.76 -88.67 -3.85 -66.76 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงนิ 111.12 274.57 97.67 164.37 792.07 137.58 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)  -1.23 49.54 -93.12 1.08 40.93 -115.49 

ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นส ำหรับเงินสด
และรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 0.46 -0.43 0.12 0.46 -0.43 0.12 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 64.91 64.13 113.25 98.77 100.31 140.81 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 64.13 113.25 20.25 100.31 140.81 25.43 
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(1.3) อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

  งบเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

  2557 2558 2559 2557 2558 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่)   1.04 0.74 1.92 0.99 0.70 1.05 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.70 0.50 1.44 0.70 0.45 0.69 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่)  0.11 0.13 0.07 0.09 0.12 0.16 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่)   8.08 9.95 6.06 8.09 8.97 5.65 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 44.56 36.17 59.41 44.52 40.12 63.77 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิค้ำคงเหลอื (เทำ่) 7.47 7.92 5.95 7.54 8.54 6.50 
ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ (วนั) 48.20 45.46 60.51 47.72 42.16 55.35 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจ้ำหนี ้(เทำ่) 7.11 18.25 9.83 6.74 14.29 7.64 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 50.63 19.72 36.62 53.39 25.19 47.12 
Cash Cycle (วนั) 42.13 61.91 83.30 38.85 57.09 72.00 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 11.81 15.23 16.88 11.74 17.42 21.83 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) -0.36 1.32 -3.69 -0.73 3.75 3.07 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่ก ำไร (%) -1,301.35 439.69 -108.38 -604.00 145.51 297.97 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) - 8.28 7.31 0.71 5.14 6.50 1.84 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) - เฉพำะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8.28 7.31 0.76 5.30 6.66 2.26 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)   ROE 10.17 10.06 0.69 5.70 9.70 2.13 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%)  ROA 5.43 5.05 0.34 3.14 4.27 0.85 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร (%)  ROFA 15.74 15.09 7.69 11.80 13.17 7.67 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ (เทำ่) 0.73 0.75 0.52 0.59 0.65 0.47 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy Ratio) 
อตัรำสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่)  D/E 0.94 1.04 0.96 0.88 1.53 1.40 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 2.79 3.18 1.69 2.66 2.68 2.84 
DEBT SERVICE COVERAGE RATIO - DSCR (เทำ่) 1.09 1.02 0.62 0.88 0.85 0.67 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 49.75 81.00 514.50       
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วิธีการค านวณ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่)    รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 
   รวมหนีส้นิหมนุเวียน 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่)  รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน - สนิค้ำคงเหลอืสทุธิ 
 รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่)   เงินสดสทุธิได้มำ(ใช้ไป)ในกิจกรรมด ำเนินงำน 
รวมหนีส้นิหมนุเวียนเฉลีย่ 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่)     รำยได้จำกำรขำยและกำรบริกำร 
  ลกูหนีก้ำรค้ำเฉลีย่ 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)                      360 วนั                    
อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรค้ำ 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิค้ำคงเหลอื (เทำ่)       ต้นทนุขำย       
สนิค้ำคงคลงัเฉลีย่ 

ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ (วนั)                       360 วนั                  
 อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลอื 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจ้ำหนี ้(เทำ่)     ต้นทนุขำย     
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำเฉลีย่ 

ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลีย่ (วนั)               360 วนั                   
 อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้

Cash Cycle (วนั) ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ + ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ - ระยะเวลำช ำระหนี ้
เฉลีย่ 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%)  (รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร-ต้นทนุขำยและบริกำร)  x 100 
หำรด้วย  รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%)  (รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร-ต้นทนุขำยและบริกำร-คำ่ใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริหำร) x 100  

หำรด้วย รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

อตัรำก ำไรสทุธิ (%)        ก ำไรเบด็เสร็จรวม      x 100    
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

อตัรำก ำไรสทุธิ (%) - เฉพำะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่    ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่      x 100    
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)   ROE    ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่      x 100 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลีย่  
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%)  ROA               ก ำไรเบด็เสร็จรวมสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่          x 100 
หำรด้วย รวมสนิทรัพย์เฉลีย่  

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร (%)  ROFA   (ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่+คำ่เสือ่มรำคำ)   x 100 
 หำรด้วย สนิทรัพย์ถำวรสทุธิเฉลีย่  

อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ (เทำ่)      รวมรำยได้        
รวมสนิทรัพย์เฉลีย่ 

อัตราส่วนวเิคระห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy Ratio) 

อตัรำสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่)  D/E      รวมหนีส้นิ        
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกบีย้ (เทำ่) (กระแสเงินสดกิจกรรมด ำเนินงำน+ภำษี+ดอกเบีย้จ่ำย) 
ดอกเบีย้จ่ำย 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO - DSCR (เทำ่)   EBITDA                          
 (กำรช ำระเงินต้นในงวด 1 ปี +เงินสดจ่ำยดอกเบีย้ในงบกระแสเงินสด) 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) เงินปันผลจ่ำย   x 100 
 ก ำไรสทุธิหลงัภำษี -ส ำรองตำมกฎหมำย. 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1  ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมีและอปุกรณ์ที่ใช้ในอตุสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อตุสำหกรรมส ำรวจและผลิต

ก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่น ำ้มนั โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนัหล่อลื่น  โรงงำนโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรม
เคมีภณัฑ์โรงไฟฟ้ำกำรจ ำหนำ่ยให้บริกำรรับเหมำและติดตัง้ระบบสำธำรณปูโภค  กำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำด้ำน
กำรตลำดกำรลงทนุโครงกำรด้ำนพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือกเป็นต้น  และในสว่นของบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 1 ) 
รับจ้ำงผลติน ำ้ประปำ เพื่อใช้ในอตุสำหกรรม และใช้ในกำรบริโภค รวมทัง้จ ำหนำ่ยและติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง  2) ผลิตและ
จ ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพเพื่อใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำกำรขนสง่คมนำคมและอุตสำหกรรมทัว่ไป  (ยงัไม่มีรำยได้) 3) ผลิตและ
จ ำหนำ่ยกระแสไฟฟ้ำและพลงังำนทดแทน และ 4) ผลติและจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์เคมีภณัฑ์ ประเภทลำเท็กซ์อีมลัชัน่และลำเท็กซ์โพ
ลเิมอร์(บริษัทซือ้และได้รับโอนกิจกำรเมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2558) 

งบกำรเงินรวม ในปี 2559 รำยได้ประมำณร้อยละ 43.11  ของรำยได้รวมมำจำกผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจ Energy and 
Petroleum รองมำเป็นสินค้ำในกลุ่มผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เคมีภัณฑ์ ประเภทลำเท็กซ์อีมัลชั่นและลำเท็กซ์โพลิเมอร์ มี
สดัส่วนเป็นร้อยละ 24.59 ,ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มพลงังำน และ อุตสำหกรรม ( Industrial)  มีสดัส่วนร้อยละ 11.70 และ 11.47 
ตำมล ำดบั ส ำหรับรำยได้จำกให้บริกำร  ,ผลิตภณัฑ์อื่น    ซึ่งมีสดัสว่นกำรขำยใกล้เคียงกนัที่ร้อยละ  2.39 -2.64 ของรำยได้รวม 
รำยได้อื่นๆ ร้อยละ 1.84 กำรรับรู้รำยได้จำกสว่นแบง่ผลก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม เป็นร้อยละ 2.26 ของรำยได้รวม   

ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ปี 2559 บริษัทมีก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี จ ำนวน 7.22 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558  
ร้อยละ 91.67  สำเหตมุำจำกบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและบริกำรลดลงเป็น ร้อยละ 19.52 เมื่อเทียบกบัปีก่อน รำยได้อื่นๆ 
ลดลงร้อยละ 28.18  อีกทัง้บริษัท ยงัมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และต้นทนุทำงกำรเงินท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.07 เมื่อเทียบกบั
ปีก่อน คำ่ใช้จ่ำยสว่นใหญ่ ท่ีท ำให้คำ่ใช้จ่ำยรวมเพิ่มขึน้มำจำกคำ่ปรับตำมสญัญำ ,กำรตัง้ประมำณกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ถำวร 
และดอกเบีย้กำรกู้ยืมเพื่อกำรลงทนุ 

งบกำรเงินรวมปี 2559 บริษัทมีก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี จ ำนวน 24.71 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 เป็นร้อยละ 73.72  
เนื่องจำกบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรลดลงร้อยละ 8.42 , ก ำไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.73  เมื่อเทียบกับปีก่อน  
ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรและต้นทนุทำงกำรเงิน ปี 2558 และ 2559 เป็นร้อยละ 17.21 และ 23.91 ของรำยได้จำก
กำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั  
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14.2  ผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 

รายได้จากการขาย          

                                                                                                     (หนว่ย : ล้ำนบำท) 
  2557 2558 2559 

1. ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกบัพลงังำนและปิโตรเลยีม (Energy 
and Petroleum) 

      675.09          898.91        595.42  

2.  ผลติภณัฑ์ในกลุม่อตุสำหกรรม (Industrial)       178.31          149.56        158.46  
3.  ผลติภณัฑ์อื่นๆ 1/         45.85           34.72          33.03  
4.  กำรให้บริกำร 2/         65.09           51.53          36.51  
6.  ด้ำนพลงังำน (Energy)         18.73           52.83       132.29  
7.รำยได้อื่น 3/        21.17          23.53         30.75  
8.รำยได้เงินปันผลรับ        86.98          81.96         45.01  

รวมรำยได้ทัง้สิน้    1,091.22      1,293.04     1,031.47  

หมำยเหต ุ: 
1/ รำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์อืน่ๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรสง่ออกสนิค้ำประเภท Crude Glycerin และอื่นๆ 
2/ รำยได้คำ่บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ รวมถงึกำรบริกำรปรึกษำตำ่งๆ 
3/ รำยได้อื่น ได้แก ่คำ่นำยหน้ำขำยสนิค้ำและบริกำร ดอกเบีย้รับ ก ำไรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ 
และอื่นๆ 
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ในปี 2559 บริษัทมีรำยได้รวม มีจ ำนวน 1,031.47 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 261.57 ล้ำนบำท อนัเนื่องจำกกำร

กำรลดลงในสว่นของยอดขำย ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจ Energy and Petroleum ลดลงจ ำนวน 303.49 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นสว่นของ
สำรเร่งปฏิกิริยำและเคมีภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกับอตุสำหกรรมปิโตรเลียม  ส ำหรับธุรกิจกำรให้บริกำร และกลุ่มผลิตภณัฑ์อื่น ลดลง 
จ ำนวน 15.02  และ 1.69  ล้ำนบำทตำมล ำดับ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ด้ำนพลงังำน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมเพิ่มขึน้เป็น
จ ำนวน 79.46 และ 8.90 ล้ำนบำทตำมล ำดบั โดยธุรกิจด้ำนพลงังำนท่ีเพิ่มขึน้รวม 79.46 ล้ำนบำท ประกอบด้วย โรงงำนผลิตก๊ำช
ชีวภำพเพื่อจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำเร่ิมรับรู้รำยได้ปี 2559 และ  โรงงำนผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม กำรรับรู้รำยได้รวมของโรงงำนทัง้สองแห่ง 
เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 81.50 ล้ำนบำท ทัง้นีโ้รงงำนทัง้สองแหง่ ยงัผลติไมเ่ต็มก ำลงักำรผลิต และส ำหรับโรงงำนผลิตก๊ำชชีวภำพอดัมี
รำยได้ลดลง 2.04 ล้ำนบำท 

ในปี 2559 สว่นของรำยได้อื่น -รำยได้เงินปันผลรับ ลดลง จำก ปี 2558 จ ำนวนเงิน 36.95 ล้ำนบำท ในขณะที่รำยได้อื่นๆ 
เพิ่มขึน้จำกปีก่อนเป็นจ ำนวน 7.22 ล้ำนบำท ส่งผลให้รำยได้รวมของกิจกำรในปี 2559 มีจ ำนวน 1,031.47  ล้ำนบำท ซึ่งลดลง 
จำกปี 2558  เป็นจ ำนวน 261.57  ล้ำนบำท 

ต้นทุนขาย 
ต้นทนุขำยปี 2558-2559 มีจ ำนวน 1,006.75 ล้ำนบำท และ 794.36 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.77  และ 83.12  ของ

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั สดัสว่นต้นทนุขำยเป็นไปตำมกำรเพิ่มขึน้ของยอดขำยในช่วงดงักลำ่ว   สง่ผลให้อตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นในปี 2559 เทำ่กบัร้อยละ 16.88 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2558 ที่มีเทำ่กบัร้อยละ 15.23 

ค่าใช้จ่าย 
คำ่ใช้จ่ำยรวมของบริษัทในปี 2558-2559 มีจ ำนวน 197.64 ล้ำนบำท และ 239.27 ล้ำนบำทคิดเป็นสดัสว่นตอ่รำยได้จำกกำร

ขำยและบริกำรเทำ่กบัร้อยละ 16.64 และ 25.04 ตำมล ำดบั  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2558-2559 จ ำนวน 40.86 ล้ำนบำท และ 48.30 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.44 และ 

5.05  ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรตำมล ำดบั                                                                    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ในปี 2558-2559 มีจ ำนวน 124.21 ล้ำนบำท และ 148.31 ล้ำนบำท และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

10.46 และ 15.52  ของรำยได้จำกำรขำยและบริกำรตำมล ำดบั  โดยมีสดัสว่น กำรเพิ่มขึน้จำกปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 19.40  ส ำหรับ
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2559 ประกอบด้วย คำ่ใช้จ่ำยสว่นบริหำรส ำนกังำน  คำ่ใช้จ่ำยผู้บริหำร และค่ำใช้จ่ำยกรรมกำรอิสระ 
จ ำนวน 91.93 ล้ำนบำท  โดยมีค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่มำจำกกำร ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนกังำน กำรตัง้ส ำรองหนีแ้ละค่ำเผ่ือสินค้ำ
เสือ่มสภำพ เป็นต้น นอกจำกนัน้ ยงัมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรของโรงงำนทัง้สำมแหง่มีจ ำนวน 56.38 ล้ำนบำท  ซึ่งโรงงำนแห่งหนึ่ง
มีผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ ท่ีมีสดัสว่นเป็นร้อย 25.52 ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวม  

ต้นทนุทำงกำรเงินส ำหรับปี 2558-2559 มีจ ำนวน 32.56 ล้ำนบำท และ 42.66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.74 และ 
4.46  ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั โดยต้นทนุทำงกำรเงินที่เพิ่มขึน้ 10.10 ล้ำนบำทนัน้เป็นต้นทนุจำกกำรกู้ยืม
เพื่อกำรลงทนุ และทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 
บริษัทมีก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ในปี 2558-2559 เท่ำกบั 121.23 ล้ำนบำท และ 40.51 ล้ำนบำท ลดลง

เป็นจ ำนวน 80.72 ล้ำนบำท  
ก าไรสุทธิส าหรับปี 
ก ำไรสทุธิส ำหรับปี 2558-2559 มีจ ำนวน 86.75 ล้ำนบำท และ 6.83  ล้ำนบำท  ลดลงจ ำนวน 79.93 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำ

ก ำไรสทุธิเทำ่กบัร้อยละ 7.31 และ ร้อยละ 0.71 ของรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและบริกำร  
ทัง้นีบ้ริษัท มี ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2558-2559 มีจ ำนวน 86.75 ล้ำนบำทและ 7.22 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 79.53 ล้ำน

บำท   
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หำกพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมในปี 2558-2559 บริษัทมีก ำไรสทุธิจ ำนวน 94.00 ล้ำนบำท และ 24.40 ล้ำนบำท คิดเป็น

อตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 6.50 และร้อยละ 1.84 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร ตำมล ำดบัซึ่งมีผลมำจำกกำร
ด ำเนินงำนบรัษัท และ บริษัทยอ่ย 

ทัง้นีบ้ริษัท มี ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2558-2559 มีจ ำนวน 94.00 ล้ำนบำทและ 24.71 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 69.29 
ล้ำนบำท   

ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม(ในงบการเงนิรวม) 
ในปี 2558-2559 บริษัทมีสว่นแบง่ผลก ำไร(ขำดทนุ)รวม จำกเงินลงทนุในบริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดัและบริษัทร่วมอื่นๆ 

ซึ่งบริษัทได้รับรู้ผลก ำไร(ขำดทนุ) ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น เป็นจ ำนวน 79.19 ล้ำนบำท และ 31.19 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  ซึ่งลดลง
จ ำนวน 48.00 ล้ำนบำท โดยสว่นใหญ่ เกิดจำก บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั ได้รับผลกระทบจำกกำรปรับลดสดัสว่นผสมไบโอ
ดีเซลในน ำ้มนัดีเซล เพื่อลดรำคำน ำ้มนัดงักลำ่วลง 

 
การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  สนิทรัพย์รวมของบริษัทตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 2,087.81 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 193.08 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.19 โดยมีสำเหตดุงันี ้ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 146.34 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.94 ส่วนใหญ่มำจำก เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ให้กับกิจกำรที่
เก่ียวข้องกนั จ ำนวน 152.50 ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ ำนวน 83.96  ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน้ 
2.88  ล้ำนบำท  เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลง 93.00 ล้ำนบำท   

  ลกูหนีก้ำรค้ำ 
  
  

ณ 31 ธนัวำคม 2558 ณ 31 ธนัวำคม 2559 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ลกูหนีย้งัไมค่รบก ำหนดช ำระ 79.91         70.79  122.17      60.54  
ลกูหนีเ้กินก ำหนดช ำระ        
-  น้อยกวำ่ 3 เดือน 27.76         24.59  60.67      30.06  
-  มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 0.62           0.55  11.40         5.65  
-  มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1.37           1.21  6.19         3.07  
-  มำกกวำ่ 12 เดือน 3.22           2.85  1.37         0.68  
  112.88      100.00  201.81    100.00  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ลกูหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 201.81 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2558  จ ำนวน 88.94 ล้ำนบำท โดยจะเป็น
ลกูหนีท้ี่ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ เป็นร้อยละ 60.54 ของลกูหนีก้ำรค้ำรวม และมีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย ในปี 2558-2559  
เทำ่กบั 36.17 วนั และ 59.41 วนั ตำมล ำดบั  

   สนิค้ำคงเหลอื 
  
  

ณ 31 ธนัวำคม 2558 ณ 31 ธนัวำคม 2559 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สนิค้ำส ำเร็จรูป 136.63         85.73  131.01      80.74  
วตัถดุิบ 0.00               -    0.27         0.16  
วสัดสุิน้เปลอืง 1.98           1.24  5.64         3.47  
สนิค้ำระหวำ่งทำง 21.55         13.52  27.23      16.78  
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ณ 31 ธนัวำคม 2558 ณ 31 ธนัวำคม 2559 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

  160.16      100.49  164.13    101.16  
หกั  คำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่-        
              สนิค้ำส ำเร็จรูป -0.78 -        0.49  -1.87 -      1.16  
 สนิค้ำคงเหลอื 159.38      100.00  162.26    100.00  

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 สนิค้ำคงเหลอืมีจ ำนวน 162.26  ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 2.88 ล้ำนบำท  ซึ่งสว่น
ใหญ่ มำจำกกำรกำรเพิ่มขึน้สนิค้ำระหวำ่งทำงจ ำนวน  5.68 ล้ำนบำท และวสัดสุิน้เปลืองเพิ่ม 3.66 ล้ำนบำท สว่นสินค้ำส ำเร็จรูป
ลดลงจ ำนวน 5.63 ล้ำนบำท  ทัง้นีร้ะยะเวลำในกำรขำยสินค้ำเฉลี่ยในปี 2558 – 2559 เท่ำกับ 45.46 วัน และ 60.51 วัน 
ตำมล ำดบั 

    กำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือสินค้ำส ำเร็จรูปเสื่อมสภำพบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเมื่อสินค้ำไม่หมุนเวียนเป็นเวลำนำน และเมื่อ
น ำสง่สนิค้ำตรวจสอบสภำพ  / คณุสมบตัิตำ่งๆ ไมผ่ำ่นตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด บริษัทก็จะท ำกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือสินค้ำส ำเร็จรูป
เสือ่มสภำพตำมสนิค้ำคงเหลอื 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้ 46.74 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.36 ของสินทรัพย์รวม  สว่นใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึน้ในสว่นของ
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย เพิ่มขึน้ 26.67 ล้ำนบำท    ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์เพิ่มขึน้  จ ำนวน 6.05 ล้ำนบำท สินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชี เพิ่มขึน้ 17.44 ล้ำนบำท และอื่นๆ เพิ่มขึน้  จ ำนวน 2.58 ล้ำนบำทโดยมีในสว่นของเงินจ่ำยลว่งหน้ำคำ่ซือ้สินทรัพย์
ถำวร ลดลง 6.00 ล้ำนบำท 

 หนีส้นิรวม ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีจ ำนวน 1,021.55 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน  54.11  
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.59  ประกอบไปด้วยในสว่นของหนีส้ินหมนุเวียนลดลง 348.42 ล้ำนบำท  ในขณะที่สว่นของหนีส้ิน
ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้ 402.53  ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำกกำรออกตรำสำรหนี-้หุ้นกู้   

 สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  มีจ ำนวน 1,066.25 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 จ ำนวน  
138.97  ล้ำนบำท โดยในสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2559 ประกอบด้วยทนุหุ้นสำมญัที่ช ำระแล้ว 333.80 ล้ำนบำท สว่นเกินมลูค่ำหุ้น
สำมญั 587.17 ล้ำนบำท โดยในสว่นของก ำไรสะสมในปีมีกำรเปลีย่นแปลง ดงันี ้ 

ก ำไรสะสมยกมำ 175.92 ล้ำนบำท กำรรับรู้ในสว่นก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 7.23 ล้ำนบำท จ่ำยเงินปันผล  66.76  ล้ำนบำท 
และส ำรองตำมกฎหมำย 0.34 ล้ำนบำท สง่ผลให้มีก ำไรสะสมปลำยงวดที่ยงัไม่ได้จดัสรรจ ำนวน 116.04  ล้ำนบำท และมีในสว่น
ก ำไรสะสมจดัสรรแล้วจ ำนวน 29.24 ล้ำนบำท  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2560 ได้มีมติอนมุตัิจ่ำยเงินปันผลทัง้สิน้ ในอตัรำหุ้นละ 0.05 
บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 33,380,265.05 บำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 24 เมษำยน 2560 ทัง้นีก้ำรให้สิทธิดงักลำ่วยงัมี
ควำมไมแ่นน่อน เนื่องจำก ต้องน ำเสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น เพื่อขออนมุตัิตอ่ไป 

 
สภาพคล่องกระแสเงนิสด                หนว่ย : ล้ำนบำท 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนได้มำ (ใช้ไป) 38.20 69.17 
เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมกำรลงทนุได้มำ (ใช้ไป) -228.99 -294.20 
เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมจดัหำเงินได้มา (ใช้ไป) 97.67 274.57 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นส ำหรับเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 0.12 -0.43 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) -93.00 49.11 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 113.25 64.13 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 20.25 113.25 

 
 ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มำในกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 38.20 ล้ำนบำท มำจำกผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร

ด ำเนินงำน ก่อนภำษีเงินได้ จ ำนวน  (2.15)  ล้ำนบำทปรับปรุงรำยกำร และกำรเปลี่ยนแปลงในสว่นสินทรัพย์ด ำเนินงำนเช่น สว่น
ของลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 92.39 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน้ 3.97 ล้ำนบำท และหนีส้ินด ำเนินงำน เช่น เจ้ำหนี ้
กำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 61.37  ล้ำนบำท ทัง้นีบ้ริษัทมีเงินสดจ่ำย ดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงินได้ จ ำนวน 35.38 ล้ำนบำท ท ำให้
บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มำในกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวนเงิน 38.20 ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทนุ จ ำนวน 228.99 ล้ำนบำท ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในกำรให้กู้ยืมระยะสัน้แก่
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั จ ำนวน 152.50 ล้ำนบำท จ่ำยซือ้สนิทรัพย์ถำวรจ ำนวน 95.68 ล้ำนบำท และ จ่ำยลงทนุในบริษัทยอ่ย จ ำนวน 
26.67 ล้ำนบำท ทัง้นีบ้ริษัทได้รับเงินสดปันผลจำกบริษัทร่วม 45.01 ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิได้มำในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 97.67 ล้ำนบำท สว่นใหญ่ได้มำจำก ออกหุ้นกู้จ ำนวน 500 ล้ำนบำท  เงิน
สดรับจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดลสทิธิซือ้หุ้นสำมญั จ ำนวน 198.50 ล้ำนบำท และจ่ำยช ำระเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน  401.10  ล้ำนบำท กำรจ่ำยคืนหนีส้นิระยะยำว และหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน จ ำนวน 
132.98 ล้ำน ในขณะท่ีมีกำรจ่ำยปันผลจ ำนวน 66.76  ล้ำนบำท ท ำให้เงินสดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 2559 มีจ ำนวน  20.25 ล้ำนบำท 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
ในปี 2558-2559 บริษัทมีสภำพคลอ่งที่เพิ่มขึน้โดยมีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งเท่ำกบั 0.74 เท่ำ และ 1.92  เท่ำ ตำมล ำดบั  อนั

เนื่องจำกสินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ ในขณะที่สว่นของหนีส้ินหมนุเวียนที่ลดลง จำก เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระย ะสัน้จำก
สถำบนักำรเงิน  

ในปี 2558-2559 วงจรเงินสดเท่ำกบั 61.91 วนั และ 83.30 วนั ตำมล ำดบัเพิ่มขีน้จำกปี 2558 เนื่องจำกบริษัทมีระยะเวลำ
เก็บเฉลีย่ในปี 2559 จ ำนวน 59.41 วนั เพิ่มขึน้จำกปี 2558 ที่มีจ ำนวน  36.17 วนั  ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยในปี 2559  จ ำนวน 
60.51  วนั  เพิ่มขึน้จำกปี 2558 ที่มีจ ำนวน 45.46 วนั และขณะที่ระยะเวลำกำรช ำระหนีเ้ฉลี่ยในปี 2559 มีจ ำนวน  36.62 วนั 
เพิ่มขึน้จำกปี 2558 ที่มีจ ำนวน 19.72 วนั จึงสง่ผลให้วงจรเงินสดส ำหรับปี 2559 เพิ่มขึน้ 21.39 วนั จำกปี 2558 

 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
ณ สิน้ปี 2558-2559 บริษัทมีอตัรำสว่นหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ำกบั 1.04 เท่ำ และ 0.96 เท่ำ ตำมล ำดบั ซึ่งลดลง

จำกปี 2558  ส ำหรับอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำหนี ้(Debt Services Coverage Ratio) เท่ำกบั 1.02 เท่ำ และ 0.62 เท่ำ 
ตำมล ำดบั 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ในปี 2558-2559 บริษัทจำ่ยคำ่ตอบแทนให้กบัผู้สอบบญัชี ส ำหรับคำ่ตรวจสอบบญัชีจ ำนวน 1,320,000.00 บำท และ 

1,380,000.00 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 20 กุมภำพนัธ์ 2560 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 2559 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิ
วฒันำ 
ประธำนกรรมกำร 
  

62 -  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 
2557 

ร้อยละ 0.24 
 

ไมมี่ ส.ค. 2559 – ปัจจบุนั 
ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั 
 
ก.พ. 2555-ปัจจบุนั 
 

ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 

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

ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ 
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 2559 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. นำยกิตติ  ชีวะเกตุ
กรรมกำร / 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร  

62 - 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 48.29 พี่เขย 
นำงสำวนิลรัตน์            
จำรุมโนภำส 

ม.ค. 2559 – ปัจจบุนั 
ม.ค. 2558 - ปัจจบุนั 
 
ส.ค.2556 – ปัจจบุนั 
พ.ย.2555 – ปัจจบุนั 
2538 - ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร / ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ำกดั 
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) 

ลงทนุด้ำนพลงังำน 
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 
   2540 – ปัจจบุนั 

2536 – 18 ก.ค.2555 
 
 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 

บริษัท สทุศมิตร จ ำกดั 
บริษัท เอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 
 
 

ให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ 
ให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจบริกำร 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. นำยชชัพล ประสพโชค 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผู้จดักำร  

48 - 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 0.67 
 

ไมมี่ ม.ค. 2559 – ปัจจบุนั 
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 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรผู้จดักำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผู้จดักำรทัว่ไป 

บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ำกดั  
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 
 
 

ลงทนุด้ำนพลงังำน 
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 ่
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 

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 2559 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นำงสำวนิลรัตน์           
จำรุมโนภำส 
กรรมกำร / 
รองกรรมกำรผู้จดักำร
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน  

58 - 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 
- หลกัสตูร Leadership 

Succession Program (LSP) รุ่น
ที่ 5 ปี 2558  

ร้อยละ 4.54 
 

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 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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

53 
 

- 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 
- หลกัสตูร Risk Management 

Committee Program (RMP) 
รุ่นที่ 2/2558 

- ไมมี่ 2553 – ปัจจบุนั 
 
 
2554-ปัจจบุนั 
 
2554-ปัจจบุนั 
 
2552-ปัจจบุนั 
 
2551-ปัจจบุนั 
 
2551-2555 
2549-ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 

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) 
 

น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
 
ผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
พลำสติก 
ประกอบกิจกำรค้ำทอง 
 
ผลิตหม้อก ำเนิดไอน ำ้   
 
สมำคม 
รับเหมำก่อสร้ำงงำนระบบ 
พฒันำโครงกำรและกำรลงทนุ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์   
พนัธุบรรยงก์ 
กรรมกำรอิสระ /  
กรรมกำรตรวจสอบ 

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

-  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 -  ไมมี่ พ.ย.2557 – 2559 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2550 – เม.ย. 2558 
 

ผู้ เช่ียวชำญ 
 
ผู้บริหำรประจ ำส ำนกั
อธิกำรบดี  
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 

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

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 

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 
 
 

กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรที่ปรึกษำ 
 
กรรมกำรและ
ผู้อ 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) 
 
 
 

ผลิต และจดัจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์วสัดกุ่อสร้ำง 
อำคำร และผลิตภณัฑ์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมวิจยัและพฒันำ
ผลิตภณัฑ์เซรำมิคส์และ
สว่นประกอบเซรำมิกส์   
ผลิตผงไหม    
 
สมำคม 
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  - 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 

53 - 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 2559 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. นำงสำวปรียำพร  
ธนรัฐเศรษฐ์ 
ผู้ชว่ยกรรมกำร
ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด 
 

50 - 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 
- หลกัสตูร Management 

Development Program รุ่นที่ 
19 ปี 2557 

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. นำยชยัยศ ชณุห์วิจิตรำ 
ผู้ชว่ยกรรมกำร
ผู้จดักำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
 

44 -  ปริญญำโท สำขำกำรจดักำร
ทัว่ไป มหำวิทยำลยัรำชภฏัธนบรีุ 
-  ปริญญำตรี สำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ สถำบนั
เทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตพระ
นครเหนือ 
-  ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ 
(เทคโนโลยีอตุสำหกรรม) 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ 
- หลกัสตูร Capital Expenditure 
รุ่นที่ 1 ปี 2559 

- 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 
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สัดส่วนการถือ 
หุ้นในบริษัท 
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ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10 นำงสำวสจัจำภรณ์ 
รัมยประยรู 
ผู้จดักำรฝ่ำยวำงแผน
กำรเงินและเลขำนกุำร
บริษัท 

46 - 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) 

- หลกัสตูร Advance Corporate 
Secretary ปี 2559 

ร้อยละ 0.02 ไมมี่ 2555 –  ปัจจบุนั 
 
 
2545 – 2554 
  

ผู้จดักำรฝ่ำยวำงแผน
กำรเงินและเลขำนกุำร
บริษัท 
ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย 
 

น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสินค้ำ 
และลงทนุด้ำนพลงังำน 
 
หน่วยงำนของรัฐ 
 

  



                                                                                                                                                                                                                  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายชื่อกรรมการ 
บริษัท บริษัทย่อย 
UAC UU 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) UU บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส์ 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 

 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 
3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ณ 31 ธ.ค. 59 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง น.ส. จิณห์นิภาห์ พลอยแสนรัก 
 หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรบญัชี-กำรสอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ วิทยำเขตเทคนิคกรุงเทพ 

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 
-  กำรวเิครำะห์งบกำรเงิน 3 มิติและกำรฝึกปฏิบตั ิ
-  กำรบริหำรควำมเสีย่งขัน้สงู (แนวคิดกำรวเิครำะห์ควำมเสีย่ง) 

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

 2556-2558 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภำยใน ปฏิบตัิหน้ำที่แทนหวัหน้ำผู้ตรวจสอบภำยใน 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม
แหง่ชำต ิ

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนกำรปฏิบตัิงำนและระบบสำรสนเทศ กำรควบคมุภำยใน และกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง ภำยใต้ภำรกิจและขอบเขตกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบ ให้สอดคล้องตำมแผนงำน วตัถปุระสงค์ และเป้ำหมำยของบริษัทฯ รวมถึง
ปฏิบตัิงำนอื่นที่เก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบภำยในตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
3.2 หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรรับผิดชอบในกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท โดย
มีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตำมที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ “กำรก ำกบัดแูลกิจกำร” 



 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
- ไมม่ี - 
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