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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ 
 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน)  (“บริษัท” หรือ “UAC”) เร่ิมด ำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2538 และเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2553 บริษัทเร่ิมตน้จำกกำรประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมี
และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มัน ปิโตรเคมี โรงงำนผลิต
น ำ้มนัหล่อล่ืน โรงงำนโพลิเมอรแ์ละพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภณัฑ ์ โรงไฟฟ้ำ และระบบสำธำรณูปโภค เป็นตน้ 

  นอกจำกนี ้บริษัทยงัไดข้ยำยธุรกิจโดยลงทุนในโครงกำรที่เก่ียวขอ้งกับพลงังำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก เช่น โรงงำนไบ
โอดีเซลของบริษัทร่วม (บำงจำกไบโอฟูเอล) ซึ่งลงทุนร่วมกับบริษัทย่อยของ บริษัท บำงจำกคอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“BCP”)  
รวมถึงโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในจังหวัดสุโขทัย โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลังงำน (หญ้ำเนเปียร)์ 
โรงงำนผลิตกระไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยบ์นหลงัคำ  รวมถึงกำรลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑป์ระเภทผลิตภณัฑ์ลำเท็กซอ์ีมัลชั่น
และโพลิเมอรส์ ำหรับอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ที่เป็นอุตสำหกรรมพืน้ฐำนของประเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
และกำรศึกษำและพัฒนำโครงกำรลงทุนในธุรกิจสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ  โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตว้ิสัยทัศน์และพนัธกิจ 
ดงันี ้

วิสัยทัศน ์
บริษัทมุ่งมั่นสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรดำ้นพลงังำนสะอำด ปิโตรเคมี และสำธำรณูปโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยรกัษำควำม
เป็นผูน้ ำในระดบัประเทศและไดร้บักำรยอมรบัในระดบันำนำชำติ 

พันธกิจ 
1. มุ่งเนน้กำรประกอบกำรดำ้นพลังงำนสะอำด ปิโตรเคมี และสำธำรณูปโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มที่จะเป็นประโยชน์ 

ต่อประเทศ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม 
2. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลกับรรษัทภิบำล โดยปฏิบติัต่อคู่คำ้อย่ำงเป็นธรรมโปร่งใส และต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั  
3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่มี

เสถียรภำพในระยะยำว 
4. มุ่งเน้นกำรเป็นองคก์รแห่งควำมสุข โดยค ำนึงถึงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม และส่งเสริม      

ควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ที่กำรงำน  

จำกประสบกำรณ์มำกกว่ำ 20 ปีที่บริษัทมีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นธุรกิจดำ้นกำรลงทุนในโครงกำรที่
เก่ียวขอ้งกับพลงังำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก  ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2557 เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน 2557 จึงไดม้ีมติ
อนุมติักำรเปล่ียนชื่อบริษัทจำก “บริษัท ยูนิเวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส ์จ ำกัด (มหำชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล 
จ ำกัด (มหำชน)” เพื่อรองรบักำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบันและธุรกิจที่จะเกิดขึน้ในอนำคต โดยบริษัทไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อ
บริษัทกับกระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที่ 18 เมษำยน 2557  
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
 

บริษัทย่อย  

1. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ากัด (“UAC Utilities”) จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2554 มีสถำนะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 99.9980 และผู้บริหำรถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 0.0020 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 30 ลำ้นบำท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจดำ้นสำธำรณูปโภคและดำ้นพลังงำน  

2. บริษัท ยูเอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (“UAC TPT”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2555  มีสถำนะเป็นบริษัท
ย่อย ซึ่งบริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 50.0099 บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกัด ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.9900 และ
ผู้บริหำรถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 0.0001 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 150 ลำ้นบำท โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจกำร
เก่ียวกับกำรผลิตก๊ำซชีวภำพเพื่อใชใ้นกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำรขนส่ง คมนำคม และอุตสำหกรรมทั่วไป  

3. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (“UAC Energy”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 26 สิงหำคม 2556 มีสถำนะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99985 และผู้บริหำรถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 0.00015 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 200 ลำ้นบำท 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรลงทุนโครงกำรดำ้นพลงังำน 

4. บริษัท โซล่า เอ็นเนอรจี์ รูฟ พาวเวอร ์จ ากัด (“SERP”) จดัตัง้ขึน้โดยกำรเขำ้ซือ้กิจกำรจำกบริษัท ซนัเอดิสนั เอ็นเนอรจ์ี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2557 มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยทำงออ้มถือหุ้นผ่ำน UAC Energy โดย UAC 
Energy ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 99.9976 และผู้บริหำรถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 0.0024  มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 12.525 
ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย ์

*รวมสดัส่วนกำรถือหุน้ของผูบ้ริหำร 
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5. บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ากัด (“UAC TPT PELLETS”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 25 ธันวำคม 2557 มีสถำนะเป็นบริษัท
ย่อยทำงอ้อมถือหุ้นผ่ำน UAC TPT โดย UAC TPT ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 99.97 ผู้บริหำรถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 0.02  
และกลุ่มอื่น ๆ ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 0.01 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1 ลำ้นบำท โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจกำร
ผลิตและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงอดัแท่ง ปัจจุบนัไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรแลว้เมื่อวนัที่ 24 กันยำยน 2562 

6. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด ( “UAPC”) จัดตั้งขึน้โดยกำรเข้ำซื ้อกิจกำรของบริษัท          
แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคอล จ ำกัด (APC) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 21 มกรำคม 2558 มีสถำนะเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท
ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9998 และผูบ้ริหำรถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.0002 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 180 ลำ้นบำท โดย
มีวตัถุประสงคผ์ลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑล์ำเท็กซอ์ีมัลชั่นและโพลิเมอรส์ ำหรบัอุตสำหกรรมต่ำง ๆ  เช่น อุตสำหกรรมสีและ
กำรเคลือบ อุตสำหกรรมหมึกพิมพแ์ละกำรพิมพ ์ อุตสำหกรรมกำว อุตสำหกรรมกระดำษ อุตสำหกรรมผลิตวัสดุจำกใย
สงัเครำะหเ์พื่อน ำมำเป็นวตัถุดิบในกำรผลิตส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นตน้ 

7. บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (“UAC Top Energy”) จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2560  มีสถำนะเป็นบริษัท
ย่อยทำงอ้อมถือหุ้นผ่ำน UAC Energy โดย UAC Energy ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 99.9971 และผู้บริหำรถือหุ้นในสัดส่วน
รอ้ยละ 0.0029 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 7 ลำ้นบำท โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรลงทุนโครงกำรด้ำน
พลงังำน 

8. Vientiane Waste Management Company Limited ( “VWM”)  จัดตั้ งขึ ้นที่ นครหลวง เวียงจันทน์สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2562 มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยทำงอ้อมถือหุ้นผ่ำน UAC 
Energy โดย UAC Energy ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 50.01 บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอรยี์ จ ำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน
รอ้ยละ 29.99 และ บริษัท ขวนัเมืองกรุ๊ป จ ำกัด ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบนั 72.90 ลำ้นกีบ โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในโครงกำรจดักำรขยะเพื่อผลิตพลังงำนทดแทน และแปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อน ำกลับมำใชใ้หม่ ที่
นครหลวงเวียงจนัทน ์

บริษัทร่วม 

1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด (“BBF”) จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2551 มีสถำนะเป็นบริษัทร่วม โดยร่วมลงทุน
ระหว่ำง บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 30.00 และบริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท บำงจำก คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“BCP”) ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 70.00 มีทุนจดทะเบียน
ปัจจุบัน 281.50 ลำ้นบำท โดยมีวัตถุประสงคผ์ลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงเหลวที่น ำไปใช้เป็นส่วนผสม
ทดแทนบำงส่วนในน ำ้มันดีเซลที่ไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียม เพื่อใหไ้ดน้ ำ้มนัไบโอดีเซลประเภทต่ำง ๆ เช่น น ำ้มนัไบ
โอดีเซล B7 หรือ B10 เป็นตน้ 

2. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด (“SEBIGAS UAC”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 4 ตุลำคม 2556 มีสถำนะเป็นบริษัทร่วมทำงออ้ม โดย
ร่วมลงทุนระหว่ำง UAC Energy ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 บริษัท เซบิก๊ำซ เอสอำรแ์อล จ ำกัด ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
49.00 และบริษัท ลีเกิล แอนด ์คอมเมอรเ์ชียล เซอรว์ิส อินเตอรเ์นชันแนล จ ำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 2.00 มีทุนจด
ทะเบียนปัจจุบัน 14 ลำ้นบำท โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรับเหมำก่อสรำ้งโรงงำนก๊ำซชีวภำพ รวมถึง
กำรใหบ้ริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรกัษำ (O&M Services) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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3. บริษัท เอ็นเนอรเ์รย ์ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ากัด (“ENERRAY UAC”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 15 มีนำคม 2559 มีสถำนะเป็น
บริษัทร่วมทำงออ้ม โดยร่วมลงทุนระหว่ำง UAC Energy ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 บริษัท เอ็นเนอรเ์รย ์ เอสพีเอ จ ำกัด 
ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 49.00 และบริษัท บริษัท ลีเกิล แอนด ์คอมเมอรเ์ชียล เซอรว์ิส อินเตอรเ์นชันแนล จ ำกัด ถือหุ้นใน
สดัส่วนรอ้ยละ 26.00 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบนั 6 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรบัเหมำก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย ์ รวมถึงกำรให้บริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรักษำ (O&M Services) ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  

4. บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากัด (“PPWE”) จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2559 มีสถำนะเป็นบริษัทร่วมทำงอ้อม โดยร่วม
ลงทุนระหว่ำง UAC Energy ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 49.98 บริษัท คิวทีซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด (มหำชน) (“QTC”) ถือหุ้นใน
สดัส่วนรอ้ยละ 49.98 ผูบ้ริหำรถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 0.02 และกลุ่มอื่น ๆ  ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.02 มีทุนจดทะเบียน
ปัจจุบนั 1 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรลงทุนโครงกำรดำ้นพลงังำน 

5. บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ ากัด (“ODIN”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 มีสถำนะเป็นบริษัทร่วมทำงอ้อม โดยร่วม
ลงทุนระหว่ำง UAC Utilities ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 10.00  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกัด (มหำชน) ถือหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 55.00 บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 และบุคคลธรรมดำอื่น ๆ ถือหุน้ใน
สัดส่วนรอ้ยละ 25.00 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 200 ลำ้นบำท โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ขยะและพลงังำนทดแทนอื่น 

6. บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จ ากัด (“ODIN Myanmar”) จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 มีสถำนะเป็นบริษัทร่วม
ทำงออ้ม โดยร่วมลงทุนระหว่ำง UAC Energy ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 และ ODIN ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 60.00 มี
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรลงทุนโครงกำรด้ำนพลังงำนใน
ต่ำงประเทศ 

พัฒนาการท่ีส าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 

ปี 2558 : • บริษัท จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ไดแ้ก่ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคัลส ์จ ำกัด (UAC 
Advance Polymer & Chemicals Co., Ltd.) เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2558 เพื่อรองรับกำรรับโอนกิจกำร
ทัง้หมดของบริษัท แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคอล จ ำกัด 

• ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 มีมติอนุมติัใหบ้ริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคัลส ์
จ ำกัด ซือ้และรบัโอนกิจกำรทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) จำกบริษัท แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์
แอนด ์ เคมิคอล จ ำกัด (“APC”) มีรำคำซือ้ขำยรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 730 ลำ้นบำท โดยกำรรับโอนกิจกำร
ทัง้หมดไดด้ ำเนินกำรเสร็จสิน้เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2558 

• ในวันที่ 30 เมษำยน 2558 บริษัทจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.06945 บำท เป็นเงิน
จ ำนวน 38,490,723.18 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49.75 ของก ำไรสุทธิหลังหักส ำรองตำมกฎหมำย โดย
จ่ำยเป็นหุน้สำมัญในอัตรำ 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นเงิน 0.06250 บำทต่อหุน้ และจ่ำยเป็น
เงินสดในอัตรำ 0.00695 บำทต่อหุ้น  ทั้งนี ้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังกำรจัดสรรหุน้
ปันผลแลว้ใหจ้่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุน้ปันผลในอัตรำหุ้นละ 0.06250 บำท ซึ่งกำรจ่ำย
หุ้นปันผลในครัง้นีส่้งผลให้มีกำรปรับสิทธิส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 เพื่อรักษำผลประโยชน์
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ตอบแทนของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม รำคำใชสิ้ทธิใหม่คือ 5.5555 บำท
ต่อหุน้ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1.35 หุน้ (เศษของหุน้ปัดทิง้) โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2558 

• ไดม้ีกำรเพิ่มทุนในบริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคัลส ์จ ำกัด จำกเดิม 50 ลำ้นบำท เป็น 
180 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรด ำเนินธุรกิจและใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขของ BOI 

• โครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัท เร่ิมเปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย ์ไดแ้ก่ 

- โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำที่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ ำกัด 
(มหำชน) เปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย ์เมื่อเดือนมิถุนำยน 2558 

- โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำที่บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ำกัด เปิด
ด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย ์เมื่อเดือนกรกฎำคม 2558 

- โครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ ที่อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย ์
เมื่อเดือนธันวำคม 2558 

• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรลงทุนในกำรเข้ำซือ้กิจกำรโรงไฟฟ้ำเสำเถียรเอ และ
โรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ ของบริษัท รำชบุรีพลังงำน จ ำกัด ก ำลังกำรผลิตรวม 7 เมกะวัตต ์มูลค่ำรวม 205 
ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม)  

• ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 แจง้ควำมประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิรวมทั้งสิน้
จ ำนวน 6,229,084 หน่วย คิดเป็นหุน้บริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 8,374,915หุน้ เป็นเงินทัง้สิน้ 46,718,125 บำท 
คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 84,767,021 หน่วย ส่งผลใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 
315,937,050.50 บำทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญบริษัทจ ำนวน 631,874,101 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
0.50 บำท 
 

ปี 2559 : • บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำร Corporate Sustainability Advisory Program รุ่นที่ 2 จำก
ทั้งหมด 5 บริษัท ซึ่งตลำดหลักทรัพย ์mai เป็นผู้สนับสนุนโครงกำรดังกล่ำว เพื่อพัฒนำควำมรูด้ำ้นกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืนใหแ้ก่บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม mai  นอกจำกนี ้ บริษัทยงัไดร้ับคัดเลือกใหเ้ป็นบริษัท 
“หุน้ยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment : THSI” ประจ ำปี 2559 โดยมีบริษัทจดทะเบียน
ที่ไดร้บัคดัเลือกทัง้สิน้จ ำนวน 51 บริษัท และเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai จ ำนวน 6 บริษัท 

• ณ วนัที่ 29 มกรำคม 2559 ซึ่งเป็นกำรใชสิ้ทธิ UAC-W1 ครัง้สดุทำ้ย มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 
แจ้งควำมประสงคท์ี่จะใช้สิทธิรวมทั้งสิน้จ ำนวน 26,467,570 หน่วย  คิดเป็นหุ้นบริษัทจ ำนวนทั้งสิ้น 
35,731,200 หุน้ เป็นเงินทัง้สิน้ 198,504,685.35 บำท ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 
333,802,650.50 บำท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สำมัญบริษัทจ ำนวน 667,605,301 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
0.50 บำท 

• เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) ไดร้ับมอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำเสำ
เถียรเอ และโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ จำกบริษัท รำชบุรีพลังงำน จ ำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อ  ำเภอกงไกรลำศ จังหวัด
สโุขทยั รวมก ำลงักำรผลิตทัง้สิน้ประมำณ 7 เมกะวตัต ์                                                                       

• ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General 
Mandate) จ ำนวน 200.28 ลำ้นหุ้น เพื่อออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 133.52 ลำ้นหุ้น 
และ บุคคลในวงจ ำกัด จ ำนวน 66.76 ลำ้นหุน้ และออกและเสนอขำยหุน้กูมู้ลค่ำไม่เกิน 1,000 ลำ้นบำท 



    บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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ซึ่งบริษัทไดเ้สนอขำยหุ้นกู้รอบแรกเมื่อวนัที่ 26 พฤษภำคม 2559 จ ำนวน 500 ลำ้นบำท อัตรำดอกเบีย้
รอ้ยละ 5.3 เพื่อน ำมำช ำระคืนเงินกู้ระยะสั้น ลงทุนในโครงกำรเดินท่อก๊ำซ และใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียน
ของบริษัท ซึ่งจะครบก ำหนดในวนัที่ 25 พฤษภำคม 2561    

• ในวนัที่ 19 พฤษภำคม 2559 บริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดใหกั้บผูถื้อหุน้ในอัตรำหุน้ละ 0.10 บำท เป็น
เงินจ ำนวน 66,760,530.10 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 81 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย  

• ไดม้ีกำรเพิ่มทุนในบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด จำกเดิม 70 ลำ้นบำท เป็น 90 ลำ้นบำท และ 95 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั เพื่อรองรบัเขำ้ซือ้กิจกำรโรงไฟฟ้ำจำกบริษัท รำชบุรีพลงังำน จ ำกัด 

• เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2559 บริษัทไดซ้ือ้หุ้นสำมัญของ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด ทั้งหมดคืนจำก
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน)  และเปล่ียนชื่อบริษัทกลบัมำเป็นบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส ์จ ำกัด เมื่อวนัที่ 
25 กรกฎำคม 2559   

• บริษัทไดร้ับเลือกเป็น 1 ใน 30 บริษัทจดทะเบียน mai ในกำรเข้ำร่วม “โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถ
ทำงนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยส ำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ (NIA)  และไดร้บัรำงวัล “องคก์รนวัตกรรมยอดเย่ียม” จำกกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงดำ้นเคมีภณัฑข์องบริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคลัส ์จ ำกัด (UAPC) 

• บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด (BBF) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 30 ไดข้ยำยก ำลังกำรผลิต
น ำ้มันไบโอดีเซลจำกเดิม 360,000 ลิตร/วัน เป็น 810,000 ลิตร/วัน เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรที่เพิ่มมำก
ขึน้ โดยเร่ิมเปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชยใ์นไตรมำส 2 ปี 2559  

• บริษัทไดร่้วมมือกับบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.สผ.) ในกำรเดินท่อ
ก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งน ำ้มนัเสำเถียร-เอมำยังโรงงำนผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (PPP) เพื่อเพิ่มวตัถุดิบ
ในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติอัด (CNG) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงตม้ (LPG) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ 
(NGL) ให้ไดเ้ต็มก ำลังกำรผลิตที่ออกแบบไว้ โดยสำมำรถทดสอบระบบและเดินเคร่ืองผลิตตั้งแต่เดือน
กรกฎำคม 2559 และเร่ิมเปิดด ำเนินกำรในเชิงพำณิชยเ์มื่อเดือนสิงหำคม 2559 

• เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) ไดข้ำยโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ (Solar PV Rooftop) ของบริษัท บำงกอก เดคคอน จ ำกัด (มหำชน) 
จ ำนวน 2 แห่งใหกั้บบริษัท บำงกอก เดคคอน จ ำกัด (มหำชน) ก ำลงักำรผลิตรวม 300 กิโลวตัต ์  

• เมื่อวนัที่ 20 ธันวำคม 2559 บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส ์จ ำกัด (บริษัทย่อย) ไดเ้ขำ้ถือหุน้บริษัท โอดิน พำวเวอร ์
จ ำกัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ จ ำนวน 200 ลำ้นบำท เพื่อร่วมลงทุนโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะขนำด 3 MW ที่ภำคใตแ้ละโครงกำรอื่น ๆ ในอนำคต 

 

ปี 2560 

  

• บริษัท ไดม้ีกำรจดัตัง้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดงันี ้
- บริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอรย่ี์ จ ำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2560 โดยถือหุ้นผ่ำน
บริษัท     ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 500,000 บำทโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจกำรลงทุนโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์
- บริษัทร่วม คือ บริษัท โอดิน เมียนมำร ์จ ำกัด เข้ำร่วมทุนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 โดยเป็นกำร
ร่วมทุนระหว่ำง บริษัท โอดิน เพำเวอร ์จ ำกัด และ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 60 
และ 40 ตำมล ำดบัเพื่อลงทุนในโครงกำรดำ้นพลงังำนในต่ำงประเทศ 



    บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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• ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General 
Mandate) จ ำนวน 200.28 ลำ้นหุ้น เพื่อออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 133.52 ลำ้นหุ้น 
และ บุคคลในวงจ ำกัด จ ำนวน 66.76 ลำ้นหุน้ 

• ในวันที่ 24 เมษำยน 2560 บริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรำหุน้ละ 0.05 บำท เป็น
เงินจ ำนวน 33,380,265.05 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 28.76 ของก ำไรสะสม 

• ไดม้ีกำรเพิ่มทุนในบริษัทย่อย เพื่อรองรบักำรด ำเนินธุรกิจและกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ดงันี  ้
- UAC Utilities จำกเดิม 10 ลำ้นบำท เป็น 30 ลำ้นบำท 

- UAC Energy จำกเดิม 95 ลำ้นบำท เป็น 200 ลำ้นบำท 

• บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นยั่ งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment :  THSI” 
ประจ ำปี 2560 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ไดร้ับคัดเลือกทั้งสิน้จ ำนวน 65 บริษัท และ
เป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai จ ำนวน 7 บริษัท 

• โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัดสุโขทัย ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 
(ISO14001:2015) และควำมปลอดภยัชีวอนำมยั (OHSAS18001:2017) 

• บริษัทไดร้ับประกำศเกียรติคุณระดับ Platinum จำกโครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำระบบมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรขนำดกลำงและ
ขนำดเล็ก  

 

ปี 2561 

  

• เดือนกุมภำพันธ์ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอรย่ี์ จ ำกัด มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 500,000 บำท 
เป็นทุนจดทะเบียน 7,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรลงทุนในโครงกำรระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตยช์นิดติดตั้งบนหลังคำของบริษัท คิงบอรด์ ลำมิเนต แมนนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ก ำลงักำรผลิต 752.40 กิโลวตัต ์ซึ่งเร่ิมเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ละเร่ิมรบัรูร้ำยไดเ้มื่อช่วงไตรมำส 3 ปี 
2561 ต่อมำเมื่อเดือนธันวำคม 2561 บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอรย่ี์ จ ำกัด ไดด้ ำเนินกำรขำยโครงกำร
ดงักล่ำวใหกั้บ บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) ในรำคำ 23.92 ลำ้นบำท 

• เดือนกุมภำพนัธ ์บริษัทไดล้งนำมในสัญญำขยำยวงเงินสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนร่วมกับธนำคำร
กสิกรไทย เป็นวงเงินเพิ่มอีก 497 ลำ้นบำท เพื่อใชใ้นกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจ Trading 

• ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 มีมติอนุมติัดงัต่อไปนี ้

- อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 200.28 ล้ำนหุ้น (จำกกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป 
General Mandate) 

- อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 66.76 ลำ้นหุน้ เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 ( UAC-W2 ) 

- อนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด 
(มหำชน) ครัง้ที่ 2 ( UAC-W2 ) จ ำนวน 66.76 ลำ้นหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรำ 10 หุ้นเดิม : 1 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ อตัรำใชสิ้ทธิ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 1 หุน้ รำคำใชสิ้ทธิ 5.55 บำท อำยุ 2 ปี 

• ในวันที่ 20 เมษำยน 2561 บริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.12 บำท เป็น
จ ำนวนเงิน 80,112,636.12 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 59.77 จำกก ำไรสทุธิ  



    บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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• เดือนมิถุนำยน บริษัทไดม้ีกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 400 ลำ้นบำท อำยุ 2 ปี อตัรำดอกเบีย้ 5.5% เพื่อใชเ้ป็น
เงินทุนหมนุเวียนและส ำรองเพื่อใชใ้นกำรลงทุนในอนำคต 

• ในวันที่ 2 กรกฎำคม 2561 บริษัทไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิจะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท     
ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 ( UAC-W2 ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจ ำนวน 66.76 ลำ้นหุน้ 

• เดือนสิงหำคม UAC จัดกิจกรรมสมนำวิชำกำร UAC Technical Symposium โดยได้ร่วมมือกับ 
Principles ซึ่งเป็นผู้น ำดำ้น Technology และผลิตภัณฑ์ชั้นน ำของโลกในกลุ่มธุรกิจน ำ้มันและกำรกลั่น 
ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค เพื่อแลกเปล่ียนควำมรูแ้ละสรำ้งสมัพนัธภำพที่ดีกับบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกัน 

• ในวันที่ 9 ตุลำคม 2561 บริษัทจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลประจ ำปี 2561 เป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นใน
อตัรำหุน้ละ 0.10 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 66,760,530 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 34.16 จำกก ำไรสะสม  

• เดือนพฤศจิกำยน 2561 บริษัทไดล้งนำมในสัญญำสนบัสนุนทำงกำรเงินร่วมกับธนำคำรทหำรไทย เป็น
วงเงินเพิ่มอีก 840 ลำ้นบำท เพื่อใชใ้นกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจ Trading 

• โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ไดร้บั Associated Gas เพิ่มจำก บริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกัด 
ประมำณ 300,000 ลำ้นลกูบำศกฟ์ุต/วนั ส่งผลใหปั้จจุบนั PPP มีก ำลงักำรผลิตกว่ำ 90% (หรือประมำณ 
1.80 ลำ้นลกูบำศกฟ์ุต/วนั)  

• บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นยั่ งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment :  THSI” 
ประจ ำปี 2561 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ไดร้บัคดัเลือกทั้งสิน้จ ำนวน 79 บริษัท และ
เป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai จ ำนวน 6 บริษัท 

• บริษัทได้รับกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2561 (CGR) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดบั “ดีเลิศ” 

• บริษัทไดร้ับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ในโครงกำรประเมิน
คุณภำพกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 จดัโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

• โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ไดร้ับเกียรติบัตร “รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรตน้แบบดีเด่น
ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน” ระดบัจงัหวดั ประจ ำปี 2561 จำก
กรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน 
 

ปี 2562  • วันที่  9 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  ประจ ำปี 2562 มีมติให้จ่ำยเงินปันส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.16 บำท  ซึ่งบริษัทได้จ่ำย
เป็นเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วเมื่อวันที่  9 ตุลำคม 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นเงิน 
66,760,530.10 บำท โดยจ่ำยจำกก ำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ไดจ้ัดสรร คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ำยเพิ่มใน
อัตรำหุ้นละ 0.06 บำท หรือคิดเป็นเงิน 40,056,318.06 บำท โดยบริษัทจะจัดสรรจำกก ำไรสะสมที่ยัง
ไม่ไดจ้ดัสรรและก ำไรสทุธิ ซึ่งไดจ้่ำยเงินปันผลส่วนที่เหลือเมื่อวนัที่ 20 เมษำยน 2562 

• เดือนเมษำยน 2562 บจก.ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ (บริษัทย่อย) ร่วมลงนำมสัญญำสัมปทำนที่ดินและบ่อขยะ
โครงกำรกำรจัดกำรขยะ เพื่อผลิตพลังงำนทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่น ำกลับมำใช้ใหม่ ณ      
นครหลวงเวียงจนัทน ์สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว มลูค่ำเงินลงทุนประมำณ 30 ลำ้นเหรียญ
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สหรัฐ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อขำยให้กับหน่วยงำนภำครัฐ ก ำลังกำรผลิตประมำณ 6 เมกะวัตต์ 
พลำสติกรีไซเคิลขำยให้กับบริษัทเอกชน ปริมำณกำรรับซือ้ประมำณ 13,200 ตันต่อปี และ ปุ๋ ยอินทรีย์
เคมีขำยใหกั้บหน่วยงำนภำคเกษตรกรรมของ สปป.ลำว ปริมำณกำรรบัซือ้ประมำณ 30,000 ตนัตอ่ปี 

• เดือนกันยำยน 2562 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ในบริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอรย่ี์ จ ำกัด 
จำกบริษัท สนุทรวิภำต กรีน เอนเนอรย่ี์ จ ำกัด เพิ่มอีก 17,499 หุน้ ท ำใหปั้จจุบนับริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ 
จ ำกัด ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99% 

• บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ำกัด ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรเมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2562 เนื่องจำกยังไม่
มีกำรเปิดด ำเนินกิจกำรในเชิงพำณิชย ์

• บริษัทไดร้บักำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2562 (CGR) จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดบั “ดีเลิศ” 

• รำงวลัที่ไดร้บัในปี 2562 
-    โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพจำกพืชพลงังำนแม่แตง ไดร้บัรำงวัลดีเด่นดำ้นพลังงำนทดแทน ใน

งำน  Thailand Energy Award 2019 ประเภทโครงกำรที่เชื่อมโยงกับระบบสำยส่งไฟฟ้ำ (On-Grid)  
-    โรงงำนผลิตผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม (PPP) ไดร้บัไดร้บัรำงวัล Green Industry Level 4 ประจ ำปี 2562 

จำกกระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อเป็นกำรตอกย ำ้ภำพลักษณ์และทัศนคติอันดีต่ออุตสำหกรรมที่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และก่อใหเ้กิดกำรยอมรับระหว่ำงอุตสำหกรรมและชุมชนโดยรอบ รวมถึงยังช่วย
ลดตน้ทุนกำรด ำเนินธุรกิจ 

-     บ ริษัท ได้รับรำงวัล  Rising Star Sustainability Awards ซึ่ งอ ยู่ ในกลุ่ มรำงวัล  Sustainability 
Excellence และยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรำยชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 
(THSI) ประจ ำปี 2562 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกนั โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ไดร้ับคัดเลือกทั้งสิน้จ ำนวน 90 
บริษัท และเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai จ ำนวน 8 บริษัท 

 
1.2 เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ               

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจะใหค้วำมส ำคญักับลูกคำ้เป็นอนัดบัหนึ่ง  โดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

1) จัดหำผลิตภัณฑ์ที่ไดคุ้ณภำพและมำตรฐำนตำมที่ลูกคำ้ก ำหนด โดยมีขั้นตอนกำรแสวงหำและคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภำพ  มำตรฐำน มีใบรับรองถึงแหล่งที่มำ (Certificate of Acceptance : COA) และรำยละเอียดของ ผลิตภัณฑ์ 
เพื่อส่งมอบไดอ้ย่ำงต่อเนื่องตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

2) สรำ้งควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ต่อคุณภำพของสินคำ้ที่ส่งมอบ และกระบวนกำรที่รองรบัหลังกำรส่งมอบ รวมทัง้กำรส่ง
มอบสินคำ้ไดต้รงตำมเวลำ หรือขอ้ก ำหนดของลกูคำ้ 

3) ปรบัปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเนน้กำรมีส่วนร่วมของพนักงำน และกำรเป็นองคก์รที่บริหำรดว้ยควำมยุติธรรม 
และให้กำรสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคุณภำพและกระบวนกำรสรำ้งสรรคค์วำมรูแ้ก่พนักงำน อันจะมีผลต่อกำรคัดสรร
และน ำเสนอสินคำ้ที่มีคุณภำพใหแ้ก่ลกูคำ้ 

4) เพิ่มรำยไดแ้ละสินคำ้ในกลุ่มลูกคำ้หลักของบริษัท คือกลุ่มอุตสำหกรรมพลังงำน ปิโตรเคมี น ำ้มันหล่อล่ืน และระบบ
สำธำรณูปโภค  

5) ขยำยกำรลงทุนในอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทนและกิจกำรสำธำรณูปโภคอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหลักที่จะเพิ่ม
ก ำไรสทุธิของบริษัทอย่ำงยั่งยืน 
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แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562   หนำ้ 10 
 

 

6) มุ่งเน้นควำมปลอดภัยของพนักงำนและผู้เก่ียวข้อง โดยจัดให้มีระบบควำมปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ    
ต่ำง ๆ จำกกำรบำดเจ็บหรือสญูเสีย  

7) ป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจริตในกำรด ำเนินธุรกิจทุกรูปแบบ โดยส่งเสริมให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตระหนัก
ถึงหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกระตุน้ให้ถือปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ 



                                                                                                                           บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจน ำเขำ้ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ที่ใชใ้นอุตสำหกรรม ลงทุนในอุตสำหกรรมดำ้นพลงังำนทดแทนและ
พลังงำนทำงเลือกทัง้ในส่วนของบริษัทเอง บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์ลำเท็กซ์อิมัลชั่น
และโพลิเมอร ์ รวมทั้งกำรศึกษำและพัฒนำโครงกำรลงทุนในธุรกิจสำธำรณูปโภคเก่ียวกับระบบน ำ้ประปำของบริษัทย่อย โดยมี
โครงสรำ้งรำยไดด้งันี ้

                    (หน่วย: ลำ้นบำท) 

ประเภทของรายได้ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

1. ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับพลงังำน                                                   
และปิโตรเลียม  (Energy and Petroleum) 2,133.98 71.70% 1,718.59 64.42% 720.86 43.45% 

2.  ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสำหกรรม (Industrial) 144.91 4.87% 180.24 6.76% 173.02 10.43% 

3.  ผลิตภณัฑจ์ำกกำรผลิต (Manufacturing) 346.18 11.63% 342.80 12.85% 346.62 20.89% 

4.  ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ1/ 47.50 1.60% 61.44 2.30% 68.95 4.16% 

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

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

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

รำยไดอ้ื่น3/ 31.62 1.06% 55.97 2.10% 29.72 1.79% 

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

ส่วนแบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 72.51 2.44% 59.13 2.22% 2.53 0.15% 

รายได้รวม 2,976.08 100.00% 2,667.99 100.00% 1,659.12 100.00% 
หมำยเหตุ :   

   
  

 1/ รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรส่งออกสินคำ้ประเภท Crude Glycerin และอื่น ๆ 
2/ รำยไดค้่ำบริกำรรับเหมำก่อสรำ้ง และติดตัง้ รวมถึงกำรบริกำรปรึกษำต่ำง ๆ 
3/ รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ค่ำนำยหนำ้ขำยสินคำ้และบริกำร ดอกเบีย้รับ ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย์ 
   และอื่น ๆ  
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โครงสร้างธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ธุรกิจด้านการน าเข้า จ าหน่ายสารเคมี และอุปกรณท่ี์ใช้ในอุตสาหกรรม 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง  ๆ เช่น อุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติ โรงกลั่นน ้ำมันปิโตรเคมี โรงผลิตน ้ำมันหล่อล่ืน โรงงำนอุตสำหกรรมโพลิเมอร์และพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรม
เคมีภณัฑ ์โรงไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภค เป็นตน้ โดยไดจ้ดัแบ่งสินคำ้และบริกำรที่บริษัทจ ำหน่ำยออกเป็น  4 กลุ่มตำมลกัษณะธุรกิจ
ของลกูคำ้และบริกำร ไดแ้ก่  

1)  ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจพลงังำนและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) ไดแ้ก่ 

• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ้ำมันและอุตสำหกรรมปิโตรเคมีต้นน ้ำ (Offshore 
Refinery and Upstream Petrochemicals) 

• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจสำรเคมีเหลว (Liquid Chemicals) 

• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมกำรจดักำรของเสียต่ำง ๆ ของโรงงำน (Emission & Waste management)  

2)  ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสำหกรรม (Industrials) 

• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมเคมีภณัฑ ์ (Chemicals Products) 

• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตพลงังำนและน ำ้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค (Power and Utility)  

3)  ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ไดแ้ก่ สินคำ้ประเภท Crude Glycerin และกำรขำยสินคำ้อื่น ๆ เพื่อกำรส่งออก 

4)  กำรให้บริกำร ไดแ้ก่ กำรให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทต่ำง  ๆ ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิต โรงกลั่นน ำ้มัน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี และอุตสำหกรรมอื่น ๆ   
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รำยละเอียดของสินคำ้แต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ ์ เป็นดงันี ้ 
1) ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 

1.1) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน ้ามัน และอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีต้นน ้า 
(Offshore Refinery and Upstream Petrochemicals)   
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ้ำมัน และอุตสำหกรรมปิโตรเคมีต้นน ้ำ 

(Offshore Refinery and Upstream Petrochemicals) โดยส่วนใหญ่เป็นสินคำ้ดูดซบัควำมชืน้ กล่ิน และกรองส่ิงเจือปนที่ติด
มำกับน ำ้มนัดิบ ก๊ำซธรรมชำติ ก่อนเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตในขัน้ตอนต่อ ๆ ไป โดยบริษัทจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนีไ้ดแ้ก่  

• สำรดูดควำมชืน้ ดูดซับกล่ิน และส่ิงเจือปน (Adsorbent and Molecular Sieve) เป็นสำรสงัเครำะหท์ี่มีลกัษณะเป็นรูพรุน 
โดยโครงสรำ้งที่เป็นรูพรุนสำมำรถช่วยในกำรดูดซบัสำรชนิดต่ำง  ๆ ไดม้ำกกว่ำหนึ่งชนิด มีคุณสมบัติในกำรดูดควำมชืน้ 
ดูดกล่ิน และดูดซับสำรบำงตัวที่ไม่ตอ้งกำรออกจำกวัตถุดิบต่ำง ๆ เช่น น ำ้มันดิบ ก๊ำซธรรมชำติ ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำร
กลั่น เช่น ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) คำรบ์อนไดอ๊อกไซด ์(CO2 ) และสำรปรอท (Hg) เป็นตน้ สำรดังกล่ำวนีม้ีทัง้แบบชนิด
ผงและชนิดเม็ด กำรน ำไปใช้ขึน้อยู่ควำมเหมำะสมของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน ้ำมัน โรงงำน 
ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเอทิลีน โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส ์และโรงงำนแยกก๊ำซธรรมชำติ เป็นตน้  

• Ceramic & Alumina Balls เป็นสำรสังเครำะหท์ี่มีลักษณะเป็นทรงกลม มีหลำยขนำดขึน้อยู่กับควำมเหมำะสมของกำร
น ำไปใช้ โดยใช้ประกอบกับ Adsorbents และ Molecular Sieve เพื่อช่วยให้กำรไหลของก๊ำซธรรมชำติหรือสำร
ไฮโดรคำรบ์อนต่ำง ๆ ในหอปฏิกิริยำเป็นไปอย่ำงสมมำตร 

• CO2 Membrane Separation เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แยกก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ออกจำกก๊ำซธรรมชำติ ส ำหรับใช้ใน
กระบวนกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทย 

• Desorbent for PX extraction เป็นสำรเคมีเหลวที่ใช้ในกำรแยกสำรพำรำไซลีนออกจำกสำรไฮโดรคำร์บอนอื่น  ๆ 
ส่วนมำกจะใชใ้นโรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส ์

• CCR Catalyst เป็ นสำรเร่งปฏิ กิ ริยำในหน่ วย  Continuous Catalyst Regeneration Unit ของโรงกลั่ นน ้ำมันและ
โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส ์ จะช่วยเพิ่มค่ำอ๊อกเทนของน ำ้มนัเบนซินและเพิ่มปริมำณสำรอะโรเมติกส ์

• Triethylene Glycol (TEG) เป็นสำรเคมีที่ใช้ในหน่วยดูดควำมชืน้ออกจำกก๊ำซธรรมชำติก่อนที่จะท ำกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ
เข้ำสู่ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติใตท้ะเลมำยังโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ เนื่องจำกแนวท่อก๊ำซธรรมชำติอยู่ใตท้ะเลจะมีอุณหภูมิต ่ำ
มำก สำมำรถท ำใหค้วำมชืน้ในก๊ำซธรรมชำติเกิดกำรแข็งตวักลำยเป็นของแข็ง ซึ่งจะท ำใหท้่อส่งก๊ำซเกิดกำรอุดตนัได ้  

• Oil & Gas Field Chemicals เป็นสำรเคมีที่ใช้ในอุตสำหกรรมกำรขุดเจำะน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติ  เช่น ใชใ้นกำรลดก๊ำซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S Scavenger) ใช้ลดกำรเกิดแบคทีเรีย (Biocide) และใช้ป้องกันกำรเกิดสนิมในท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ/ ท่อส่งน ้ำมัน (Corrosion Inhibitor) เนื่องจำกในก๊ำซธรรมชำติ/น ำ้มัน มีสำรปนเปื้อนที่มีสภำวะเป็นกรด เช่น 
คำรบ์อนไดอ๊อกไซดแ์ละไฮโดรเจนซัลไฟดป์ะปนอยู่ ประกอบกับท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ/น ำ้มัน มีกำรวำงแนวท่อไว้ที่ใตท้ะเล 
ถำ้หำกมีกำรเกิดสนิมและเกิดกำรกัดกร่อนท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ/น ำ้มัน อำจจะเกิดกำรรั่วไหลของก๊ำซธรรมชำติ/น ำ้มนัลงสู่
ทะเลได ้ 

• ชุดกรอง (Filter and Coalescer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แยกของแข็งหรือของเหลวที่ไม่ตอ้งกำรออกจำกก๊ำซธรรมชำติ น ำ้มัน
และสำรปิโตรเคมีต่ำง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะใชม้ำกในงำนที่ตอ้งกำรควำมละเอียดมำก  

- ชุดกรอง (Filter) เป็นอุปกรณ์เพื่อกรองของแข็งออกจำกของเหลว/ก๊ำซ เช่น กรองฝุ่นสำรดูดซับออกจำกก๊ำซ
ธรรมชำติหรือน ำ้มนั  
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- Coalescer เป็นอุปกรณ์เพื่อแยกของเหลวออกจำกก๊ำซและแยกของเหลวออกจำกของเหลว เช่น แยกของเหลว  
ขนำดเล็กออกจำกก๊ำซก่อนที่จะน ำไปเขำ้อุปกรณ์เพิ่มควำมดัน (Gas Compressor) เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดขึน้ในชิน้ส่วนภำยในอุปกรณเ์พิ่มควำมดนั แยกน ำ้ที่ปะปนมำกับน ำ้มนั 

ทั้งนี ้ในโครงสรำ้งกำรผลิตที่มีขนำดใหญ่จะมีกำรใช้ Filter และ Coalescer ร่วมกัน โดยส่วนใหญ่จะมีกำรติดตั้ง Filter 
ก่อน เพื่อแยกกรองของแข็งออกจำกของเหลว/ก๊ำซ แลว้จึงเขำ้ไปกรองผ่ำน Coalescer อีกกระบวนกำรหนึ่ง เพื่อให้ไดข้องเหลว/
ก๊ำซ ที่มีมำตรฐำนพอที่จะเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตในขัน้ตอนต่อ ๆ ไป 

• Mist Eliminator เป็นอุปกรณ์ที่แยกของเหลวที่ไม่ตอ้งกำรออกจำกก๊ำซธรรมชำติ ส่วนใหญ่จะใช้ในกำรแยกเบือ้งตน้ (แยก
หยำบ) ก่อนที่จะใช ้Filter & Coalescer ในกำรแยกละเอียดต่อไป 

• Cyclone & Three Phase Separator เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แยกของแข็ง ของเหลว และก๊ำซออกจำกกัน จะใชใ้นกำรผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติและโรงกลั่นน ำ้มนัต่ำง ๆ  

• ชุดกรองหยำบ (Strainers) เป็นชุดกรองหยำบที่ใชใ้นระบบท่อเพื่อป้องกันส่ิงสกปรกต่ำง ๆ  

• Flares เป็นอุปกรณท์ี่ใชเ้ผำก๊ำซที่ไม่ตอ้งกำรทิง้ไป ส ำหรบัแท่นผลิตก๊ำซธรรมชำติ 

• ถังควำมดันสูง (High Pressure Vessel) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ้ำมันและโรงงำน  
ปิโตรเคม ี

• Cracking Coil และ Reformer Tube เป็นท่อวัสดุพิเศษใช้ในโรงกลั่นน ้ำมันและโรงงำนปิโตรเคมี ซึ่งใช้ในงำนที่ตอ้งทน
ควำมรอ้นสงูส ำหรบัผลิตเอทิลีน โพรพิลีน และ ไฮโดรเจน 

 1.2) ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มธุรกิจสารเคมีเหลว (Liquid Chemicals)  

 สำรเคมีเหลวที่บริษัทจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนี ้ ไดแ้ก่  

• DMDS (Dimethyl Disulfide) สำรเคมีที่ใช้ในกำรกระตุน้ให้สำรเร่งปฏิกิริยำ (Catalyst) ท ำงำนได ้ส่วนใหญ่จะใช้ทั่วไปใน
โรงกลั่นน ำ้มนั โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส ์และโรงงำนผลิตสำรโอเลฟินส ์  

• สำรลดออกซิเจน (Antioxidant) ส ำหรบัน ำ้มนัเคร่ืองบิน เป็นสำรเคมีที่ใช้เติมลงไปในน ำ้มนัเชือ้เพลิงส ำหรับเคร่ืองบินเพื่อ
ลดออกซิเจนใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมำะสม 

• สำรเร่งปฏิกิริยำ (Hydro-processing Catalysts) เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำที่ใช้ก ำจัดซัลเฟอร ์ไนโตรเจน และโลหะหนัก         
ต่ำง ๆ ออกจำกน ำ้มันดีเซล สำรแนฟทำ และสำรอะโรเมติกส ์ส่วนใหญ่ใชท้ั่วไปในหน่วยปรับปรุงคุณภำพน ำ้มันของโรง
กลั่นน ำ้มนัต่ำง ๆ เพื่อลดมลภำวะใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  

• Merox Chemical เป็นสำรเคมีที่ใช้เปล่ียนโครงสรำ้งโมเลกุลของซัลเฟอรใ์ห้อยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นอันตรำย ส่วนใหญ่ใช้
ทั่วไปในโรงกลั่นน ำ้มนัต่ำง ๆ 

• Process Chemicals เป็นสำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตในโรงกลั่นน ้ำมัน กำรผลิตปิโตรเคมี เพื่อท ำให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพสูง และช่วยลดปัญหำต่ำง ๆ ทำงบริษัทมีสินคำ้ที่สำมำรถใช้ไดต้ัง้แต่กระบวนกำรรบัน ำ้มันดิบ กระบวนกำร
กลั่น และกระบวนกำรปรบัปรุงคุณภำพน ำ้มนั/ผลิตภณัฑ ์ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่  
-  สำรเคมีที่ใชใ้นกระบวนกำรผลิตในโรงกลั่นน ำ้มนั  สำรเคมีในกลุ่มนีจ้ะใชใ้นกระบวนกำรกลั่นน ำ้มนั เพื่อใหเ้ป็นไป   
 อย่ำงสมบูรณแ์ละมีประสิทธิภำพ อำทิเช่น 

▪ สำรเคมีที่ใช้แยกน ำ้และเกลือออกจำกน ้ำมันดิบ (Crude Demulsifier) จะใช้เพิ่มประสิทธิภำพในกำรแยก
น ำ้มันออกจำกน ้ำและเกลือท ำให้ง่ำยต่อกำรบ ำบัด ป้องกันหน่วยกลั่นไม่ให้เกิดปัญหำจำกเกลือและสำร 
เจือปน 
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▪ สำรเคมีที่ช่วยปรับปรุงคุณภำพน ำ้มันดิบที่มีค่ำควำมเป็นกรดสูง จำกรำคำน ำ้มันมีแนวโน้มสูงขึน้ โรงกลั่น
น ำ้มันจึงมีควำมพยำยำมในกำรที่จะหำน ำ้มันดิบรำคำถูกมำท ำกำรกลั่นเพื่อให้ไดก้ ำไรสูงสดุ ซึ่งน ำ้มันดิบ
รำคำถูกมักจะมีค่ำควำมเป็นกรดสูงและมีแนวโน้มที่จะท ำให้เกิดปัญหำเกิดกำรกัดกร่อนกับท่อของหน่วย
กลั่นต่ำง ๆ ในโรงกลั่น บริษัทจึงมีกำรจ ำหน่ำยสำรเคมีเพื่อปรบัค่ำควำมเป็นกรด และมีบริกำรตรวจสอบค่ำ
ควำมเป็นกรดในโรงกลั่นน ำ้มนั 

- สำรเคมีที่ท ำให้หน่วยผลิตท ำงำนได้โดยไม่เกิดปัญหำ (Antifoulant) สำรเคมีในกลุ่มนี ้จะถูกใช้ในหน่วยผลิตที่มี
ควำมเส่ียงจำกปัญหำสำรเจือปน เช่น กรณีสำรโพลิเมอรอ์ุดตันที่เคร่ืองแลกเปล่ียนควำมรอ้น (Heat Exchanger) 
จะตอ้งใช้สำรเคมีที่สำมำรถละลำยโพลิเมอร ์หรือในกรณีเกิดกำรกัดกร่อนขึน้ที่ยอดหอกลั่นจะตอ้งท ำกำรเติมสำร
ป้องกันกำรกัดกร่อน เป็นตน้ 

- สำรเคมีที่ใชใ้นกำรปรบัปรุงคุณภำพน ำ้มนั เมื่อน ำ้มนัดิบไดผ่้ำนกระบวนกำรกลั่นจนกระทั่งไดผ้ลิตภณัฑ์น ำ้มนั เช่น 
น ำ้มันดีเซล น ้ำมันเบนซินและน ำ้มันเตำแลว้ บำงครัง้คุณภำพน ำ้มันยังไม่ไดม้ำตรฐำนตำมข้อก ำหนดจึงตอ้งใช้
สำรเคมีที่ปรับปรุงคุณภำพน ำ้มันใหกั้บโรงกลั่นน ำ้มนัต่ำง ๆ เช่น สำรป้องกันออกซิเดชั่น สำรลดควำมขุ่น สำรเพิ่ม
จุดไหลเท สำรป้องกันกำรกัดกร่อน สำรเพิ่มกำรหล่อล่ืน และสำรเพิ่มกำรน ำไฟฟ้ำ เป็นตน้ 

- สำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิตปิโตรเคมี เป็นสำรเคมีที่ใชก้ำรป้องกันกำรเกิด Foulant (Antifoulant) และสำรเคมีปรับปรุง
คุณภำพของโพลิเมอร์เพื่อเพิ่มคุณภำพของโพลิเมอรใ์ห้ได้ตำมที่ก ำหนด เช่น สำรป้องกันออกซิเดชั่น และสำร
ป้องกันกำรเส่ือมสภำพจำกแสง UV เป็นตน้ 

• สำร Ethanolamine เช่น Monoethanolamine (MEA), Diethanolamine (DEA), Methyl diethanolamine (MDEA) เป็น
สำรเคมีที่ใช้กำรแยกก๊ำซคำรบ์อนไดอ๊อกไซดแ์ละก๊ำซซัลเฟอรไ์ดอ๊อกไซคอ์อกจำกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ส่วนใหญ่
จะใชท้ั่วไปในโรงกลั่นน ำ้มนัและโรงงำนปิโตรเคมีต่ำง ๆ 

• Anti-icing Additive เป็นสำรเคมีที่เติมลงในน ำ้มันเชือ้เพลิงส ำหรบัเคร่ืองบินรบไอพ่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรแข็งตวัของ
น ำ้มนัเชือ้เพลิงที่อุณหภูมิต ่ำ ๆ  

• Sulfolane เป็นสำรเคมีที่ใชแ้ยกสำรเบนซินออกจำกสำรอะโรเมติกสอ์ื่น ๆ  

• สำรป้องกันกำรเกิดฟอง (Antifoam) จะใชป้้องกันกำรเกิดฟองในระบบต่ำง ๆ ของโรงกลั่นน ำ้มนัและโรงปิโตรเคมี 

• NMP Solvent เป็นสำรเคมีที่ใชใ้นกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัหล่อล่ืนพืน้ฐำน 

• Dewaxing Agent เป็นสำรเคมีที่ช่วยลดกำรเกิดไข (Dewax) ในกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัหล่อล่ืนพืน้ฐำน 

• Diisopropanolamine (DIPA) เป็นสำรเคมีที่ใชใ้นกำรแยกก๊ำซคำรบ์อนไดอ๊อกไซด ์และก๊ำซซัลเฟอรไ์ดอ๊อกไซดอ์อกจำก
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ส่วนใหญ่จะใชท้ั่วไปในโรงกลั่นน ำ้มนั และโรงงำนปิโตรเคมีต่ำง ๆ  

1.3) ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียต่าง ๆ ของโรงงาน (Emission & Waste Management) 
• VOC Removal Catalyst เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำที่ช่วยลดปริมำณสำร Volatile Organic Chemicals และกล่ินเหม็นที่เกิด

จำกไอระเหยของน ้ำมันและสำรปิโตรเคมีต่ำง ๆ ส่วนใหญ่ใช้ทั่วไปในโรงกลั่นน ้ำมัน , โรงงำนปิโตรเคมี, โรงงำนผลิต
ลวดทองแดงอำบน ำ้ยำ เป็นตน้ 

• Activated Carbon ดูดซับกล่ินและส่ิงเจือปน เป็นถ่ำนสงัเครำะหท์ี่มีลักษณะเป็นรูพรุน โดยโครงสรำ้งที่เป็นรูพรุนสำมำรถ
ช่วยในกำรดูดซับสำรชนิดต่ำง ๆ ได้มำกกว่ำหนึ่งชนิด มีคุณสมบัติในกำรดูดควำมชื ้น ดูดกล่ินและไอระเหยต่ำง  ๆ ใน
กระบวนกำรผลิตของโรงงำนเคมี โรงกลั่นน ำ้มัน ถังเก็บสำรเคมี และถังเก็บน ำ้มันเป็นตน้ สำรดังกล่ำวนีม้ีทั้งแบบชนิดผง 
และชนิดเม็ด กำรน ำไปใช้ขึน้อยู่ควำมเหมำะสมของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน ำ้มัน โรงงำน    
ปิโตรเคมี โรงงำนผลิต  เอทิลีน โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส ์ และโรงงำนแยกก๊ำซธรรมชำติ เป็นตน้ 
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2) ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) 

2.1) ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์(Chemicals Products) 
ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ประกอบด้วยตัวท ำละลำย สำรเติมแต่ง และตัวเร่งปฏิกิริยำ ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบ                        

ในกระบวนกำรผลิตสินคำ้ในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต เพื่อผลิตสินคำ้อุตสำหกรรมต่อเนื่องต่ำง  เช่น อุตสำหกรรมสีและ หมึก
พิมพ์ อุตสำหกรรมผลิตเรซินและเคมีเคลือบผิว อุตสำหกรรมส่ิงทอ อุตสำหกรรมน ้ำมันหล่อล่ืนและน ้ำมัน อุตสำหกรรม 
อุตสำหกรรมงำนโลหะ โรงงำนไบโอดีเซล  เป็นตน้  โดยบริษัทจดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑเ์ป็นกลุ่มใหญ่ ๆ  ดงันี ้ 

• กลุ่มเอทำนอลเอมีน (Ethanolamine Group) ไดแ้ก่ Monoethanolamine (MEA), Diethanolamine 
(DEA) และ Triethanoamine (TEA) มีคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์ตัวท ำละลำยที่เป็นด่ำง (Base) ซึ่งกำรน ำไปใชข้ึน้อยู่กับ
คุณสมบัติทำงเคมี คุณสมบัติทำงกำยภำพ และควำมเหมำะสมของแต่ละผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นส่วนผสมในกำร
ผลิตแชมพู ครีมนวดผม น ำ้ยำปรับผ้ำนุ่ม น ำ้ยำท ำควำมสะอำด เคร่ืองส ำอำง อุตสำหกรรมยำ อุตสำหกรรมซีเมนต ์
อุตสำหกรรมหมึกพิมพ ์และอุตสำหกรรมขัน้กลำงอื่น ๆ เป็นตน้  

• กลุ่มเอทิ ลีนไกลคอล (Ethylene Glycol Group) ได้แ ก่  Monoethylene Glycol (MEG), Diethylene Glycol  (DEG) ,    
Triethylene Glycol (TEG) และ Polyethylene Glycol มีคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์ตัวท ำละลำยซึ่งกำรน ำไปใช้ขึน้อยู่กับ
คุณสมบัติทำงเคมีและคุณสมบติัทำงกำยภำพ และควำมเหมำะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นส่วนผสมใน
กำรผลิตสำรเคลือบผิวและเรซินสังเครำะห์ (Coating and Resin) ผลิตสีทำอำคำร สีส ำหรับงำนอุตสำหกรรมเหล็กไม้ 
พลำสติกและหมึกพิมพ ์น ำ้ยำท ำควำมสะอำดและผลิตภณัฑ์ส่ิงทอและเสน้ใยสงัเครำะห ์ เป็นตน้    

• กลุ่มไกลคอลอีเทอร์ (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) และIsobutyl Acetate 

(IBAc) เป็นตน้ มีคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์ตัวท ำละลำย ใช้ในอุตสำหกรรมหลำกหลำยประเภท เช่น แชล็ค แลกเกอร ์     

ทินเนอร ์สี สียอ้ม หมึกพิมพ ์น ำ้ยำลอกสี กำว รวมไปถึงกำรใชเ้ป็นส่วนประกอบในอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผลิตภณัฑย์ำ

ฆ่ำแมลงและยำปรำบศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ช ำระลำ้งและท ำควำมสะอำดพืน้ผิว เพื่อก ำจัดครำบสนิม ลำ้งครำบไขมัน และ

ฆ่ำเชือ้ ในโรงงำนอุตสำหกรรมและในครวัเรือน เป็นตน้  

• กลุ่มเคมีภัณฑ์และตัวท ำละลำยอื่น  ๆ ได้แก่ Methanol น ำ้ยำเคมีผสมท ำควำมสะอำด และ Surfactant กำรน ำไปใช้

ขึน้อยู่กับคุณสมบติัทำงเคมี และควำมเหมำะสมของผลิตภณัฑ ์ดงันี ้ 

- Methanol (เมทำนอล) ใช้เป็นหนึ่งในสำรตั้งตน้หลักกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลจำกน ำ้มันพืชและไขมันสัตว์ เพื่อ

เป็นพลังงำนทดแทนเชือ้เพลิงดีเซล อีกทัง้ยงัเป็นสำรประกอบหลักในกำรผลิตกำวชนิดฟอรม์อลดีไฮด ์เรซินเพื่อใชใ้น

อุตสำหกรรมก่อสรำ้ง ไม้ และเฟอรน์ิเจอร ์นอกจำกนี ้ยังสำมำรถน ำเมธำนอลไปใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น     

เภสชักรรม หมึกพิมพ ์สี สียอ้ม สำรเคลือบผิวและเรซินสงัเครำะห ์  

- น ้ำยำเคมีผสมท ำควำมสะอำด  เป็นน ้ำยำเคมีผสมที่ ใช้เช็ดและล้ำงท ำควำมสะอำดแม่พิมพ์ และชิ ้นงำน
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อขจดัครำบน ำ้มนัและไขมนั ครำบกำว สี หมึกพิมพ ์และครำบเคมีต่ำง ๆ 

- Surfactant (สำรลดแรงตึงผิว) สำรลดแรงตึงผิวมีบทบำทที่ส ำคัญอย่ำงย่ิงในชีวิตประจ ำวันของมนุษย ์                            
เป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญของผลิตภัณฑ์ต่ำง  ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด เช่น น ้ำยำซักผ้ำ สบู่ ยำสีฟัน            
ยำสระผม ครีมนวดผม ผลิตภัณฑ์เกษตร เช่น น ้ำยำจับใบส ำหรับสำรก ำจัดศัตรูพืช และเป็นส่วนส ำคัญใน
กระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมต่ำง  ๆ เช่น กระบวนกำรย้อมผ้ำ กำรเคลือบสีไม้หรือโลหะ กำรผลิตพลำสติก       
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กำรท ำหนงัสตัว ์นอกจำกนี ้สำรลดแรงตึงผิวยังถูกน ำมำใชใ้นกำรแก้ไขปัญหำส่ิงแวดลอ้ม เช่น บ ำบัดน ำ้เสีย มลพิษ
ทำงดิน ดูดซบัของเสีย 

• กลุ่ม Polyglycol เป็นน ้ำมันหล่อล่ืนสังเครำะห์ ที่มีจุดเดือดสูงและจุดไหลเทต ่ำ เหมำะส ำหรับงำนที่มีอุณหภูมิสูงและ

แรงดนัสงู เช่น น ำ้มนัไฮโดรลิคไม่ติดไฟ น ำ้มนัคอมเพรสเซอรช์นิดทนแรงดนัสงู 

• กลุ่ม Polyisobutene Low/High MW (น ำ้หนักมวลโมเลกุลต ่ำ/สูง) สำมำรถน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตน ำ้มันเคร่ือง

เพื่อใช้ในเคร่ืองยนตเ์บนซินสองจงัหวะ (2T) เช่น รถจกัรยำนยนต ์เคร่ืองตัดหญ้ำ เคร่ืองเล่ือยยนต ์และ เคร่ืองป่ันไฟ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรลดควนัขำว หรือใช้เป็นสำรเติมแต่งเพื่อเพิ่มควำมเหนียว (tackifier) ในกำรผลิตกำวประเภท Hot 

melt และ Pressure sensitive และในกำรผลิตฉนวนหุ้มอุปกรณ์หล่อเย็น เช่น ฉนวนหุ้มเคร่ืองปรับอำกำศ หรือ ตูเ้ย็น     

ใชเ้พิ่มค่ำดชันีควำมหนืดในน ำ้มนัหล่อล่ืนประเภทต่ำง ๆ  

• กลุ่ม Metal Working Additives สำรเติมแต่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ ่ๆ คือ 

- สำรเติมแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้กับน ำ้มันหล่อล่ืนและน ำ้มันอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นกำรเพิ่มคุณสมบัติกำรช ำระลำ้ง 

ท ำควำมสะอำด ลดกำรเกิดสนิม เพิ่มประสิทธิภำพในกำรถ่ำยเทควำมรอ้น ลดแรงเสียดสี และหล่อล่ืนชิน้งำนในงำน

ทนไฟ  

- สำรเติมแต่งเพื่อลดกำรเกิดปฏิ กิริยำออกซิเดชั่น (Antioxidation Additive) ซึ่งเป็นกำรลดปฏิกิริยำที่ เกิดจำกกำร
แลกเปล่ียนหรือสมัผสักับอำกำศ 

- Emulsifier เป็นสำรเคมีที่ช่วยเพิ่มคุณสมบติักำรละลำยน ำ้ของน ำ้มนั 
- Biocide เป็นสำรช่วยยบัยัง้กำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชือ้รำ เพื่อป้องกันกำรบูดเน่ำในน ำ้มนั งำนโลหะ 

• น ำ้มนัเบรค (Brake Fluid) ส ำหรบัรถยนตท์ุกประเภท มีจ ำหน่ำยทัง้เกรด DOT3 และ DOT41 

• Sodium Methylate เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำในกำรผลิตน ำ้มนัไบโอดีเซล 

• Bleaching Earth (แป้งฟอกสี/ดินฟอกสี) ใชฟ้อกสีและขจดัมลทินในกำรกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัพืชและน ำ้มนัไบโอดีเซล   

• Hydrogenation Catalyst สำรเร่งปฏิกิริยำในกระบวนกำรเติมไฮโดรเจน (Hydrogenation) ในน ำ้มันและไขมันพืช  ท ำให้
น ำ้มันมีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวเพิ่มขึน้ มีจุดหลอมเหลวสูงขึน้ เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยในกำรใช้งำนของน ำ้มันและ
ไขมันจำกพืช นิยมใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเนยเทียม เนยขำว และ ครีมเทียม เป็นตน้  ซึ่งหำกเป็นกระบวนกำรเติม
ไฮโดรเจนชนิดเต็มรูปแบบ (Fully Hydrogenation) จะไม่ท ำใหเ้กิดไขมนัทรำนส ์โดยสำรเร่งปฏิกิริยำที่บริษัทฯจดัจ ำหน่ำย 
เป็นสำรเร่งที่ใชเ้ฉพำะในกระบวนกำรเติมไฮโดรเจนชนิดเต็มรูปแบบเท่ำนัน้ 

2.2) ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตพลังงานและน ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค (Power & Utility)  
เคร่ืองจกัร และอุปกรณต่์ำง ๆ ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ โรงผลิตน ำ้ประปำ และโรงปรบัคุณภำพน ำ้ดิบ ที่บริษัทจ ำหน่ำย มีรำยกำร ดงันี  ้

• ชุดกรอง (Filter and Coalescer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แยกของแข็งหรือของเหลวที่ไม่ตอ้งกำรออกจำกก๊ำซธรรมชำติ น ำ้มัน 
ซึ่งใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในโรงงำนผลิตไฟฟ้ำซึ่งตอ้งกำรควำมสะอำดและกำรเผำไหมท้ี่สมบูรณ ์  

- ชุดกรอง (Filter) เป็นอุปกรณเ์พื่อกรองของแข็งออกจำกของเหลว/ก๊ำซ เช่น กรองฝุ่นสำรดูดซบัออกจำกก๊ำซธรรมชำติ 
หรือน ำ้มนั  

 
1 Dot 3 เป็นน ้ ำมัน เบรคชนิด ท่ี เหมำะส ำหรับ รถยนต์ทั่ ว ไป  มี จุด เดื อ ดสู งก ว่ำ 240 องศำเซล เซียส  และจุ ด เดื อดชื ้น สู งก ว่ำ 145 องศำ  

Dot 4 เป็นน ำ้มันเบรคชนิดท่ีเหมำะส ำหรบัรถประเภทท่ีใชค้วำมเร็วสูง หรือรถท่ีไดร้บักำรตกแต่งเครื่องยนต์ ตลอดจนรถท่ีตอ้งว่ิงทำงไกล และบรรทุกหนัก
รวมถึงรถท่ีตอ้งขับขึน้-ลงทำงลำดชันเป็นประจ ำ มีจุดเดือดสูงกว่ำ 260 องศำ และจุดเดือดชืน้สูงกว่ำ 160 องศำ  
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- Coalescer เป็นอุปกรณ์เพื่อแยกของเหลวออกจำกก๊ำซ และแยกของเหลวออกจำกของเหลว เช่น แยกของเหลวขนำด
เล็กออกจำกก๊ำซก่อนที่จะน ำไปเขำ้อุปกรณเ์พิ่มควำมดนั (Gas Compressor) เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้
ในชิน้ส่วนภำยในอุปกรณเ์พิ่มควำมดนั แยกน ำ้ที่ปะปนมำกับน ำ้มนั 

• ชุดกรองน ำ้มัน (Oil Filter System) เป็นอุปกรณ์ที่ใชแ้ยกน ำ้และส่ิงสกปรกที่เจือปนอยู่ในน ำ้มันไฮโดรลิคและน ำ้มันหม้อ
แปลงของโรงไฟฟ้ำ  

• Vanish Removal System เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แยกส่ิงสกปรกที่อยู่ในรูปของสำร Vanish หรือ Polymer ต่ำง ๆ ในระบบ
น ำ้มนัไฮโดรลิคของโรงไฟฟ้ำ 

• ระบบกรองน ำ้ Micro Filtration เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แยกส่ิงสกปรกที่เจือปนอยู่ออกจำกน ้ำ เพื่อให้น ้ำมีควำมสะอำดตำม
ตอ้งกำร ที่จะน ำไปใชใ้นกระบวนกำรผลิตน ำ้ประปำ หรือน ำ้ที่ใชใ้นกำรผลิตไอน ำ้ของโรงไฟฟ้ำต่อไป 

• ระบบกรองน ำ้ RO (Reverse Osmosis) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตน ้ำที่มีควำมบริสุทธิ์สูง โดยมักจะใช้ในกระบวนกำรผลิต
น ำ้ประปำ หรือน ำ้ที่ใชใ้นกำรผลิตไอน ำ้ของโรงไฟฟ้ำ 

• Condensate Polishing System เป็นอุปกรณท์ี่ใชแ้ยกส่ิงสกปรกและสำรอินทรียต่์ำง ๆ ในระบบน ำ้บริสทุธิ์ของโรงไฟฟ้ำ 

• Mist Eliminator เป็นระบบแยกละอองน ำ้ออกจำกก๊ำซธรรมชำติก่อนที่จะเข้ำ Gas Turbine เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ผลิตไฟฟ้ำ 

• Vibration & Condition Monitoring System เป็นระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดกำรสั่นสะเทือนที่ผิดปกติของเคร่ืองมือกล    
มีแกนหมุนเป็นองคป์ระกอบ (Rotating Machine) ประเภทต่ำง ๆ เช่น กังหันผลิตไฟฟ้ำ (Turbine) ในโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ
เคร่ืองปรบัควำมดนั (Compressor) ในโรงงำนกลั่นน ำ้มนัและโรงงำนอุตสำหกรรมทั่วไป เป็นตน้   

• Filter Cloth/Filter Bag เป็นชุดกรองหยำบ ที่ใชท้ั่วไปในกำรแยกส่ิงสกปรก ส ำหรบัระบบน ำ้และสำรเคมี 

3) ผลิตภัณฑอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ สินคำ้ประเภทกลีเซอรีนดิบ กลีเซอรีนบริสทุธิ์ และสินคำ้อื่น ๆ เพื่อกำรส่งออก 

• กลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) จะน ำไปผ่ำนกระบวนกำรท ำใหเ้ป็นกลีเซอรีนบริสทุธิ์ (Refined Glycerin) 

• กลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Refined Glycerin) เป็นสำรที่ไม่มีพิษในทุก ๆ รูปแบบกำรประยุกตใ์ช้ ไม่ว่ำจะใช้เป็นสำรตั้งตน้หรือ
สำรเติมแต่ง ท ำใหก้ลีเซอรีนเป็นสำรเคมีที่ไดร้บัควำมสนใจและน ำไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลำกหลำย ทัง้เป็นส่วนผสมหรือเป็น
ตวัช่วยในกระบวนกำรผลิต plasticizer เคร่ืองส ำอำง สบู่ ยำสีฟัน ผลิตภัณฑ์ในห้องน ำ้และสุขอนำมัยส่วนบุคคล ยำ และ
ผลิตภณัฑอ์ำหำรสตัว ์

4) การให้บริการ  ไดแ้ก่ กำรใหค้ ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทต่ำง ๆ ส ำหรับงำนออกแบบกระบวนกำรผลิตโรงกลั่นน ำ้มัน 

อุตสำหกรรมปิโตรเคมี และอุตสำหกรรมอื่น  ๆ รวมถึงกำรรับเหมำก่อสรำ้งและติดตั้ง   และงำนบริกำรตรวจสอบและท ำ      

ควำมสะอำดเตำปฏิกรณเ์คมี และอุปกรณแ์ลกเปล่ียนควำมรอ้น 

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 
  บริษัทมีคลังสินคำ้เช่ำ 1 แห่ง  ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 4 ซอยเทศบำลบำงปู 99 (เสริมมิตร) ถนนสุขุมวิท ต ำบลบำงปู อ ำเภอ

เมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร บนเนื ้อที่ 2 ไร่ เป็นอำคำรคลังสินค้ำ 1 หลัง พื ้นที่ 2,200 ตำรำงเมตร ซึ่งบริษัทเช่ำ
คลงัสินคำ้ดงักล่ำวกับบุคคลที่เก่ียวขอ้ง มีอำยุสญัญำเช่ำรำยปี เพื่อใช้เป็นพืน้ที่เก็บสต็อกอุปกรณแ์ละสำรเคมี โดยสำรเคมีที่เก็บใน
คลังสินค้ำของบริษัทไดร้ับกำรบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนำดต่ำง ๆ และมีเอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of  Acceptance : 
COA) จำกผูผ้ลิตเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เพื่อรอกำรจดัส่งใหแ้ก่ลกูคำ้ต่อไป 
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บริษัทจะจัดส่งสินค้ำจำกคลังสินค้ำให้แก่ลูกค้ำโดยใช้รถบรรทุกขนำดต่ำง ๆ ที่บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนส่งจำก
ภำยนอกซึ่งผ่ำนกำรขึน้ทะเบียนกับบริษัทเพื่อรับรองควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนของกรมโรงงำน บริษัทมีกำรควบคุมเร่ืองควำม
ปลอดภัยของคลังสินคำ้ โดยกำรจัดให้มีพนักงำนรกัษำควำมปลอดภัยดูแลคลังสินคำ้ตลอด 24 ชั่วโมง ส ำหรับสำรเคมีที่จัดเป็น
วตัถุอันตรำยจะมีกำรจัดเก็บตำมกฎหมำย โดยแยกตำมประเภทของสำรเคมี และจดัให้มีผูค้วบคุมสินคำ้อนัตรำยในคลังสินคำ้ โดย
บริษัทไม่อนุญำตให้บุคคลภำยนอก หรือบุคคลรวมทั้งพนักงำนที่ไม่มีหน้ำที่ในคลังสินค้ำ เข้ำไปในพืน้ที่คลังสินคำ้โดยไม่ได้รั บ
อนุญำต  นอกจำกนีบ้ริษัทไดท้ ำประกันภัยตวัสินคำ้ที่เก็บในคลังสินคำ้เพื่อคุม้ครองอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึน้ในระหว่ำงกำรเก็บสินคำ้
หรือกำรปฏิบติังำน รวมทัง้ไดท้ ำประกันภยัสินคำ้ในระหว่ำงกำรขนส่งสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ดว้ย 

กระบวนการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 
❖ กระบวนการข้ันตอนการรับสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า 

1. เมื่อไดร้บัค ำสั่งจำกแผนกจดัซือ้ พนกังำนประจ ำคลงัสินคำ้จะจดัเตรียมสถำนที่ และจดัเตรียมท ำใบตรวจรบัสินคำ้ 
2. เมื่อมีกำรส่งของมำที่คลังสินคำ้ พนักงำนประจ ำคลังสินคำ้จะตรวจรับสินคำ้ตำมรำยละเอียดที่ไดร้ับแจง้จำกแผนกจัดซือ้ 

โดยตอ้งตรวจสอบขอ้มลูดงัต่อไปนี ้

• รำยละเอียดของสินคำ้รบัเขำ้คลงัสินคำ้ โดยตรวจสอบจำกป้ำยติดถังบรรจุสินคำ้  

• จ ำนวนสินคำ้รบัเขำ้คลงัสินคำ้ โดยนบัตำมจ ำนวนถังบรรจุสินคำ้  
3. พนักงำนประจ ำคลงัสินคำ้กรอกจ ำนวนสินคำ้ที่ไดร้บัและสินคำ้ช ำรุด (กรณีที่มีสินคำ้ช ำรุด) ในใบตรวจรบัสินคำ้ และบนัทึก

สต็อกสินคำ้ พรอ้มทัง้ส่งรำยละเอียดใหแ้ก่แผนกอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แผนกจดัซือ้ และแผนกบญัชี  
4. ในกรณีที่ตรวจรบัไม่ตรงตำมกำรสั่งซือ้หรือมีสินคำ้ช ำรุด เสียหำย ทำงคลงัสินคำ้จะแจง้ขอ้มลูมำที่แผนจัดซือ้ 

เพื่อใหต้รวจสอบ และด ำเนินกำรแจง้ผูผ้ลิต และ/หรือบริษัทที่รบัประกันภยัสินคำ้ต่อไป 

❖ กระบวนการและข้ันตอนการเบิกสินค้าเพ่ือจัดส่งให้แก่ลูกค้า 
1. เมื่อมีใบค ำสั่งซือ้ (Purchase Order : PO) จำกลูกคำ้ พนักงำนประสำนงำนกำรบริกำร จะจัดท ำใบขอเบิกสินคำ้ล่วงหน้ำ 

เพื่อใหผู้จ้ดักำรฝ่ำยบริหำรและบริกำรลกูคำ้ลงนำมอนุมัติ 
2. พนักงำนประสำนงำนกำรบริกำรจดัส่งใบขอเบิกสินคำ้ เอกสำรกำรเงิน และเอกสำรอื่น ๆ ใหพ้นกังำนประจ ำคลงัสินคำ้เพื่อ

ท ำกำรเบิกสินคำ้ออกจำกคลงั 
3. พนักงำนประสำนงำนบริกำรมีหน้ำที่แจ้งรถขนส่ง โดยทำงโทรศัพทใ์ห้เข้ำไปรับสินคำ้ที่คลังสินค้ำตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด

และบนัทึกไวใ้นใบรำยงำนกำรขนส่งสินคำ้ 
4. พนักงำนประจ ำคลังสินค้ำ จัดสินคำ้ให้ถูกตอ้งครบถ้วนตำมใบขอเบิกสินคำ้โดยน ำมำจัดเตรียมล่วงหน้ำที่บริเวณเตรียม

สินคำ้รอกำรจดัส่ง 
5. พนกังำนรกัษำควำมปลอดภัยมีหนำ้ที่จดบนัทึกหมำยเลขทะเบียนรถและชื่อคนขับรถที่จะน ำสินคำ้ออกจำกคลงัโดยกำรจด

บนัทึกในสมดุบนัทึกประจ ำวนั เพื่อใหผู้จ้ดักำรฝ่ำยบริหำรและบริกำรลกูคำ้สำมำรถตรวจสอบได  ้
6. พนักงำนประจ ำคลังสินคำ้น ำส ำเนำเอกสำรทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยตน้ฉบับใบวำงบิล ส ำเนำใบก ำกับภำษี กลบัคืนจำก

ลกูคำ้และน ำส่งให้พนักงำนประสำนงำนกำรบริกำร เพื่อน ำส่งพนักงำนบัญชีเพื่อติดตำมกำรช ำระเงินตำมระเบียบปฏิบัติ
ทำงบญัชีต่อไป 
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คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑท่ี์จ าหน่าย  
 บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับคุณภำพและมำตรฐำนของสินคำ้ที่จดัจ ำหน่ำย เพื่อให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดที่ลูกคำ้ไดต้ก
ลงไวกั้บบริษัท โดยสำรเคมีที่บริษัทสั่งซือ้จำกผู้ผลิตจะถูกบรรจุในถังปิด (Closed Drum) และมีเอกสำรรบัรองผลิตภัณฑ ์หรือ COA 
จำกผู้ผลิตก่อนถูกขนส่งมำยังบริษัท ซึ่งบริษัทจะจ ำหน่ำยสำรเคมีที่บรรจุในถังปิดที่มีเอกสำรรับรองผลิตภณัฑ์ดังกล่ำวใหแ้ก่ลกูคำ้
โดยไม่มีกำรเปิดถังก่อน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำลกูคำ้จะไดร้บัสินคำ้ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนจำกบริษัทผูผ้ลิตทุกประกำร และในกรณีของ
สำรเคมีที่ถูกขนส่งมำเป็น Bulk โดยไม่ไดบ้รรจุในถังปิด  เมื่อสินคำ้เข้ำเทียบท่ำเรือแลว้จะตอ้งมีกำรตรวจสอบคุณภำพจำกบริษัท
ตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ (Surveyor) ที่บริษัทไดว้่ำจำ้งอีกครัง้ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพของสินคำ้ที่อยู่ในเรือ (ก่อนขนถ่ำย
สินคำ้ออกจำกเรือ) รวมทัง้ตรวจสอบคุณภำพหลงัจำกสินคำ้ไดข้นถ่ำยเขำ้แท็งคเ์ก็บสินคำ้แลว้    

 นอกจำกนี ้บริษัทไดร้ับกำรรับรองระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 จำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด ส ำหรับกำรน ำเข้ำและกำรจัดจ ำหน่ำยสำรเคมี สำรดูดซับ สำรเร่งปฏิกิริยำ เคร่ืองกรองและอุปกรณ์ในธุรกิจน ้ำมัน 
พลงังำน ปิโตรเคมี และสำธำรณูปโภค 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มลูกคำ้ของบริษัทเป็นผูผ้ลิตในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ที่ตอ้งกำรสำรเคมีและอุปกรณ์ไปใช้ในกระบวนกำรผลิตกลุ่มลกูคำ้หลัก

ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในอุตสำหกรรมพืน้ฐำนของประเทศ ไดแ้ก่ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มัน และปิโตรเคมี เป็น
ตน้ โดยสินคำ้และบริกำรที่บริษัทจ ำหน่ำยสำมำรถน ำไปใช้งำนไดห้ลำกหลำยชนิด ขึน้อยู่กับควำมตอ้งกำรน ำไปใช้ของลกูคำ้ โดย
สำมำรถแบ่งกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยตำมลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 4 กลุ่ม ดงันี ้

กลุ่มผลิตภัณฑแ์ละบริการ ลูกค้าเป้าหมาย 

1. ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม 
(Energy and Petroleum) 

 

• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มนัและอุตสำหกรรม ปิโตร
เคมีตน้น ำ้ (Offshore Refinery and Upstream 
Petrochemicals) 

• หน่วยงำนหรือกลุ่มขุดเจำะและผลิตก๊ำซธรรมชำติ และผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมทั้งในทะเลและบนบก โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่น
น ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเอทิลีน โรงงำนผลิตสำรอะโรเมติกส ์
และผู้รับเหมำงำนก่อสร้ำงโรงกลั่นน ้ำมัน และโรงงำนปิโตรเคมี
ต่ำง ๆ 

• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจสำรเคมีเหลว (Liquid 
Chemicals) 

• โรงกลั่นน ้ำมัน ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก โรงงำนผลิต
สำร อะโรเมติกส ์โรงงำนผลิตสำรโอเลฟินส ์  

• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมกำรจดักำรของเสีย
ต่ำงๆ ของโรงงำน (Emission & Waste 
management) 

• โรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท 

2. ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)   

• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมเคมีภณัฑ ์
(Chemicals Products) 

 

• โรงงำนอุตสำหกรรมทั่วไปที่ผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมและสินค้ำ
อุปโภคบริโภคต่ำง ๆ เช่น โรงงำนผลิตแชมพูสระผม น ำ้ยำปรบัผ้ำ
นุ่ม น ำ้ยำท ำควำมสะอำด สีทำอำคำร สีอุตสำหกรรม หมึกพิมพ ์
ปูนซี เมนต์  โรงผสมน ้ำมันหล่อล่ืน  โรงงำนผลิตไบโอดีเซล 
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กลุ่มผลิตภัณฑแ์ละบริการ ลูกค้าเป้าหมาย 

โรงงำนผลิตกำว โรงงำนผลิตน ำ้มนัพืช โรงงำนผลิตน ำ้ยำหล่อล่ืน
โลหะต่ำง ๆ เป็นตน้ 

• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตพลงังำน
และน ำ้เพื่อกำรอุปโภคบริโภค (Power &Utility) 

• โรงกลั่ นน ้ำมัน  โรงงำนผลิตไฟฟ้ ำและโรงงำนผลิตน ้ำ เพื่ อ
ประชำชน และเพื่ออุตสำหกรรมทุกประเภท 

3. ผลิตภัณฑอ่ื์นๆ  
• สินคำ้ประเภท Crude Glycerin และกำรขำย

สินคำ้อื่น ๆ 
• โรงงำนผลิต Glycerin บริสทุธิ์ ในและต่ำงประเทศ 

4. การให้บริการ  
• ใหค้ ำปรกึษำ ประสำนงำน ของบริษัทต่ำง ๆ 

ส ำหรบังำนออกแบบกระบวนกำรผลิต 

• รบัเหมำก่อสรำ้งและติดตั้ง 

• งำนบริกำรตรวจสอบและท ำควำมสะอำด      

• บริกำรรบัเหมำก่อสรำ้งและติดตัง้ 

 

• กลุ่มโรงกลั่นน ำ้มนั ปิโตรเคม ีพลงังำนทดแทน พลงังำนทำงเลือก 
      โรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท 

บริษัทมีควำมสมัพันธ์ที่ดีกับลกูคำ้มำโดยตลอด โดยมีกำรแสวงหำผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสนองควำมตอ้งกำรแก่
ลกูคำ้ ซึ่งนอกเหนือจำกกำรขำยสินคำ้และอุปกรณป์ระเภทต่ำง ๆ แลว้ บริษัทยงัให้ค ำปรกึษำที่เก่ียวข้องและให้บริกำรหลงักำรขำย
แก่ลูกคำ้ และให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพสินคำ้และกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกคำ้ตรงตำมก ำหนด ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกคำ้ต่อกำรใหบ้ริกำรของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อ
น ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน อีกทั้งยังใหค้ ำแนะน ำและวำงแผนร่วมกับลูกคำ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร ตลอดจนมี
กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้อก ำหนดของลูกค้ำอย่ำงครบถ้วน ท ำให้บริษัทไดร้ับควำมไว้วำงใจจำกลูกคำ้ด้วยดีมำโดย
ตลอด 

นโยบายการก าหนดราคา 
 บริษัทมีนโยบำยก ำหนดรำคำขำยสินคำ้จำกรำคำตน้ทุนสินคำ้บวกอัตรำก ำไร (Cost plus pricing) โดยรำคำขำยจะมีควำม
ยืดหยุ่นตำมรำคำตลำดของสินคำ้แต่ละประเภท สินคำ้เคมีภณัฑท์ี่บริษัทจดัจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมำจำกกระบวนกำรกลั่น
น ำ้มันดิบ และกำรผลิตปิโตรเคมีต่ำง ๆ ซึ่งกลไกรำคำของผลิตภัณฑ์หรือตน้ทุนสินคำ้ของบริษัทจะถูกก ำหนดและผันแปรไปตำม
ภำวะรำคำน ำ้มันและปิโตรเคมี ดงันัน้กำรก ำหนดรำคำขำยสินคำ้ของบริษัทจะตอ้งมีควำมยืดหยุ่นและเหมำะสมตำมลักษณะของ
แต่ละสินค้ำ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ปริมำณและมูลค่ำกำรสั่งซื ้อ รวมทั้งต้องสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลำดได้ และใน
ขณะเดียวกันก็ตอ้งรกัษำอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่เพียงพอรองรบัต่อค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย บริหำรและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ได ้  

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บริษัทจ ำหน่ำยสินคำ้ในประเทศเกือบทั้งหมด โดยทีมงำนขำยของบริษัทประจ ำทัง้ส ำนักงำนใหญ่ในกรุงเทพ และส ำนักงำน
สำขำในจังหวดัระยอง ทีมงำนขำยจะแบ่งควำมรับผิดชอบดูแลกำรขำยแยกเป็นแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ ์โดยจะท ำหน้ำที่ติดต่อ ดูแล
ควำมตอ้งกำร และน ำเสนอสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้โดยตรง รวมทั้งติดต่อประสำนงำนกับผู้ผลิตหรือคู่คำ้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ทรำบถึง
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ปริมำณควำมตอ้งกำรล่วงหน้ำของลูกคำ้ และทรำบถึงรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มของปริมำณและรำคำสินคำ้ในตลำด
ของผูผ้ลิต ภำวกำรณแ์ข่งขนัในตลำด เพื่อประโยชนใ์นกำรวำงแผนกำรขำยและกำรก ำหนดรำคำสินคำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 สินค้ำที่บริษัทจัดจ ำหน่ำยส่วนใหญ่ไดร้ับค ำสั่งซื ้อล่วงหน้ำมำจำกลูกคำ้ โดยมีระยะเวลำเพื่อเตรียมก ำรในกำรจัดซื ้อและ
จดัส่งให้แก่ลกูคำ้ตำมก ำหนดเวลำที่ไดต้กลงกัน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกคำ้จะก ำหนดควำมตอ้งกำร มำตรฐำนของสินคำ้ แหล่งที่มำหรือ
ผูผ้ลิตสินคำ้ให้แก่บริษัททรำบ เพื่อให้บริษัทเสนอสินคำ้ไดต้รงกับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมทั้งเสนอรำคำ และเงื่อนไขกำรขำย
ต่ำง ๆ ในลักษณะของกำรประมูล โดยสินคำ้ที่จดัจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสินคำ้ที่มำจำกผู้ผลิตที่ลูกคำ้ใหค้วำมไวว้ำงใจ และเป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่ใชใ้นกระบวนกำรผลิตของลกูคำ้ จึงมีควำมจ ำเป็นที่ลกูคำ้ตอ้งใชอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
 สินคำ้ที่บริษัทจ ำหน่ำยส่วนใหญ่สั่งซือ้จำกผูผ้ลิตหลำยรำยในต่ำงประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคำ้เคมีภณัฑ์และอุปกรณ์
ชัน้น ำที่เก่ียวขอ้งในอุตสำหกรรมกลั่นน ำ้มัน และปิโตรเคมีระดับโลก โดยบริษัทมีนโยบำยมุ่งเน้นกำรจัดจ ำหน่ำยและเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยสินคำ้ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตรงกับควำมตอ้งกำรของลกูค้ำ  และมีขัน้ตอนกำรแสวงหำและคัดเลือกสินคำ้ที่มีคุณภำพ 
ได้มำตรฐำน มีใบรับรองผลิตภัณฑ์ แหล่งที่มำและรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่ำงชัดเจน เช่น ประเภทสำรเคมี ส่วนผสมของ
สำรเคมี กำรแก้ไข และป้องกันอนัตรำยจำกสำรเคมี เป็นตน้ โดยบริษัทคู่คำ้ที่เป็นผู้จ ำหน่ำยสินคำ้ให้กับบริษัทจะตอ้งไดร้ับกำรขึน้
ทะเบียนกับบริษัท ซึ่งบริษัทมีกำรประเมินผล และทบทวนรำยชื่อคู่คำ้ดังกล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรมี
ประสิทธิภำพและสรำ้งควำมมั่นใจต่อผลิตภณัฑท์ี่จดัจ ำหน่ำย 

 ในกำรสั่งซือ้สินค้ำเพื่อมำจ ำหน่ำยต่อให้แก่ลูกคำ้นั้น บริษัทมีกำรวำงแผนกำรสั่งซื ้อล่วงหน้ำในปริมำณที่เหมำะสม โดย
พิจำรณำจำกแนวโน้มของตลำด ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในแต่ละช่วงเวลำ รวมทัง้ปริมำณสินคำ้คงคลัง เพื่อจะไดจ้ัดเตรียมสินคำ้
ใหเ้พียงพอต่อกำรจ ำหน่ำย ลดควำมสูญเสียจำกกำรเสียโอกำสเนื่องจำกขำดแคลนสินคำ้คงคลัง หรือไม่สำมำรถจัดหำสินคำ้ไดท้ัน
และเพียงพอกับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ในขณะเดียวกันก็ตอ้งควบคุมปริมำณสินคำ้คงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม และไม่ให้มี
สินคำ้คำ้งในคลงันำนเกินไปจนเป็นภำระแก่บริษัท 

บริษัทเป็นผูจ้ ำหน่ำยและเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูผ้ลิตสินคำ้ ดงันี ้ 

กลุ่มผลิตภัณฑแ์ละบริการ ผู้ผลิต/จ าหน่ายสินค้า 

1. ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) 
• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ 

โรงกลั่นน ำ้มนัและอุตสำหกรรมปิโตรเคมีตน้น ำ้ 
(Offshore Refinery and Upstream 
Petrochemicals) 

❖ UOP LLC 
PALL Corporation Filtration and Separations  
INEOS Oxide 

❖ Nikki Universal Co., Ltd.  
                          Manoir Industries 
                          บริษัท จีซี ไกลคอล จ ำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ทีโอซี ไกลคอล) 

• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจสำรเคมีเหลว (Liquid 
Chemicals) 

❖ UOP LLC 
❖ Albemarle Asia Pacific 
❖ Dorf Ketal Chemicals 
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กลุ่มผลิตภัณฑแ์ละบริการ ผู้ผลิต/จ าหน่ายสินค้า 

• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมกำรจดักำรของเสีย
ต่ำง ๆ ของโรงงำน (Emission & Waste 
management) 

    Donau Carbon 

    Nikki Universal Co., Ltd 

    Honeywell UOP 
 

2. ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial)  

• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมเคมีภณัฑ ์
       (Chemicals Products) 
 
 

 

    บริษัท จีซี ไกลคอล จ ำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ทีโอซี ไกลคอล)   
    INEOS Oxide 

  Clariant Chemicals   
  Daelim Corporation 

                         Evonik Industries 

• ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตพลงังำนและ
น ำ้เพื่อกำรอุปโภคบริโภค (Power &Utility) 

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

3. ผลิตภัณฑอ่ื์นๆ  
ไดแ้ก่ สินคำ้ประเภท Crude Glycerin และกำรขำยสินคำ้
อื่น ๆ 

 
 บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด  

4. การให้บริการ  
• ใหค้ ำปรึกษำ ประสำนงำน ของบริษัทต่ำงๆ ส ำหรบั

งำนออกแบบกระบวนกำรผลิต 

• บริกำรรบัเหมำก่อสรำ้งและติดตัง้ 

• งำนบริกำรตรวจสอบและท ำควำมสะอำด 

 

UOP LLC 
Vogelbusch GmbH 
PALL Corporation Filtration and Separations 
Manoir Industries 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่ิงแวดลอ้มเป็นประเด็นหลัก ที่บริษัทให้ควำมสนใจอย่ำงมำก และมีนโยบำยชัดเจนในกำรท ำธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม ทัง้นีส้ำรเคมีที่บริษัทจ ำหน่ำยไดม้ีกำรควบคุมคุณภำพตลอดทุกขั้นตอน ตัง้แต่กำรผลิตภำชนะในกำรบรรจุ และกำร
รั่วไหลระหว่ำงกำรขนส่ง โดยบริษัทไดด้ ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO9001:2015 อย่ำงจริงจัง และมีกำรก ำหนดแผนฉุกเฉิน และ
ผูร้บัผิดชอบแผนฉุกเฉินเพื่อเป็นมำตรกำรรองรบัหำกเกิดเหตุกำรณส์ุดวิสัยขึน้  

บริษัทได้มองเห็นโอกำสในกำรท ำธุรกิจด้ำนส่ิงแวดล้อม ในปี 2554 จึงได้จัดตั้งหน่วยงำนขำยมำดูแลสินค้ำและบริกำรที่
เก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้มทัง้ทำงอำกำศ และทำงน ำ้ส ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท  
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การแข่งขัน 
ธุรกิจกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมีและอุปกรณ์ที่ใชใ้นอุตสำหกรรมต่ำง ๆ มีผูป้ระกอบกำรเป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกสำรเคมี

ที่ใช้อุตสำหกรรมต่ำง ๆ มีมำกมำยหลำยประเภท โดยผู้ประกอบกำรแต่ละรำยอำจมีควำมเชี่ยวชำญ ช ำนำญในกำรจ ำหน่ำย
สำรเคมี และอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรมแตกต่ำงกัน ส ำหรับบริษัทมีควำมเชี่ยวชำญ ช ำนำญในกำรจ ำหน่ำยสำรเคมี และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสำหกรรมโรงกลั่นน ำ้มัน โรงแยกก๊ำซ และปิโตรเคมี โดยกำรแข่งขันในกลุ่มผูป้ระกอบกำรที่จ ำหน่ำย
สำรเคมี และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสำหกรรมโรงกลั่นน ำ้มัน โรงแยกก๊ำซ และ ปิ โตรเคมีนั้น ถือว่ำมีกำรแข่งขันไม่รุนแรง
มำกนัก เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสำหกรรมอื่น ๆ เนื่องจำกผูป้ระกอบกำรตอ้งมีควำมรูค้วำมช ำนำญเฉพำะทำง รวมทั้งประสบกำรณ์
ของทีมงำนขำย ที่ตอ้งสำมำรถแนะน ำ เสนอแนะ รวมทั้งใหค้ ำปรึกษำ และกำรบริกำรหลังกำรขำยที่ดีแก่ลูกคำ้ได ้ประกอบกับกำร
เขำ้สู่ธุรกิจของคู่แข่งรำยใหม่อำจท ำไดย้ำก เนื่องจำกผูป้ระกอบกำรตอ้งอำศยัควำมสัมพนัธ์ที่ดีกับลกูคำ้มำเป็นระยะเวลำนำน และ
ใชเ้งินลงทุนสงูเมื่อเทียบกับกำรจ ำหน่ำยสำรเคมี และอุปกรณใ์หแ้ก่อุตสำหกรรมทั่วไป  

กำรที่จะระบุส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสำหกรรมท ำได้ยำก เนื่องจำกมีผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำย
สำรเคมี และอุปกรณ์เพื่อใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง  ๆ มีจ ำนวนมำก โดยมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ที่
หลำกหลำยกันไป ท ำให้ไม่สำมำรถเปรียบเทียบกับผูป้ระกอบกำรอื่นที่ด ำเนินธุรกิจเหมือนกับบริษัทได ้แต่อย่ำงไรก็ดีบริษัทมีควำม
พรอ้มในกำรแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น โดยบริษัทมีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น ในกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ส ำหรับอุตสำหกรรมพื ้นฐำนขนำดใหญ่ต่ำง  ๆ บริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำที่มีคุณภำพ และมีมำตรฐำน
ระดับชั้นน ำของโลก พรอ้มกับมีบริกำรหลังกำรขำยแก่ลูกคำ้ ประกอบกับบริษัทมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคำ้เร่ือยมำ ท ำให้บริษัท
ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ตลอดที่ผ่ำนมำ 

กลยุทธก์ารแข่งขัน 
บริษัทมีประสบกำรณ ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้เคมีภณัฑ ์และอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งกับอุตสำหกรรมต่ำง  ๆ 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนินธุรกิจมำเป็นเวลำกว่ำ 20 ปี บริษัทไดม้ีกำร
พัฒนำและเพิ่มประเภทของสินค้ำที่จัดจ ำหน่ำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มขึน้และหลำกหลำยของลูกค้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และยังก่อให้เกิดควำมสมัพันธท์ี่ดีกับลูกคำ้มำโดยตลอด ดังนัน้บริษัทจึงไดว้ำงกลยุทธ์ในกำรแข่งขนัโดยมุ่งเนน้กำร
สรำ้งควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ในระยะยำว โดยกลยุทธก์ำรแข่งขนัทำงกำรตลำดของบริษัท เป็นดงันี ้
1. จ ำหน่ำยสินคำ้ที่มีคุณภำพ โดยกำรจัดหำสินคำ้ให้ตรงตำมที่ลูกคำ้ก ำหนดทัง้ดำ้นปริมำณและคุณภำพ โดยเน้นกำรจ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนจำกผู้ผลิตชั้นน ำที่มีชื่อเสียงของโลก และมีเอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์ (COA) จำกแหล่ง
ผูผ้ลิตสินคำ้ รวมทั้งมีกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพสินคำ้ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนดของลูกคำ้ดว้ยทีมงำน
ของบริษัทและผูต้รวจสอบคุณภำพจำกภำยนอก (Surveyor) เพื่อใหไ้ดสิ้นคำ้ที่ตรงตำมมำตรฐำนที่ไดก้ ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 
ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถรบัประกันในคุณภำพและมำตรฐำนของสินคำ้ที่จดัจ ำหน่ำยได ้

2. สรำ้งควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำทั้งในด้ำนคุณภำพของสินคำ้และกำรให้บริกำร โดยบริษัทมีกำรศึกษำแนวโน้มตลำดข อง
ผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อคน้หำและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ ตรงกับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรม  
อีกทัง้มีกำรติดต่อ สรำ้งควำมสมัพันธท์ี่ดี และดูแลลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสำมำรถเสนอผลิตภณัฑ์ไดต้รงกับควำมตอ้งกำรและ
ก ำหนดเวลำของลูกคำ้ รวมทัง้มีกระบวนกำรดูแลลูกคำ้หลงักำรขำย เพื่อจะไดท้รำบถึงปัญหำและด ำเนินกำรแกไ้ขและป้องกัน
ไม่ใหเ้กิดซ ำ้ อนัจะสรำ้งควำมพึงพอใจอย่ำงยั่งยืนใหแ้ก่ลกูคำ้ในระยะยำวได ้

3. ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งมอบสินคำ้ไดค้รบถ้วนและทันตำมก ำหนดเวลำของลูกคำ้ รวมทั้งเน้นในเร่ืองควำมปลอดภัยในกำร
จัดส่งสินค้ำ โดยบริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัทผู้ช ำนำญกำรดำ้นกำรขนส่งที่ได้มำตรฐำนเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและยังเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรขนส่งสินคำ้ เช่น 
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ควำมเสียหำยจำกอุบติัเหตุ รวมทั้งลดตน้ทุนในกำรจดัหำรถบรรทุกให้เพียงพอรองรับกับปริมำณกำรขนส่ง และลดภำระในกำร
ดูแลและบริหำรบุคลำกรดำ้นกำรขนส่ง 

4. ก ำหนดรำคำขำยให้มีควำมเหมำะสม และยืดหยุ่นตำมภำวะรำคำตลำดของสินคำ้ในแต่ละประเภท เนื่องจำกสินคำ้เคมีภัณฑ์
ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมำจำกกระบวนกำรกลั่นน ำ้มันดิบ และกำรผลิต ปิโตรเคมีต่ำง ๆ ซึ่งกลไกรำคำของผลิตภณัฑ์
จะถูกก ำหนดและผันแปรไปตำมภำวะรำคำน ้ำมันและปิโตรเคมี ดังนั้นกำรก ำหนดรำคำขำยสินคำ้จะต้องมีควำมยืดหยุ่น 
เหมำะสม และสำมำรถแข่งขันในตลำดได ้ ขณะเดียวกันก็ตอ้งรักษำอัตรำก ำไรขั้นตน้ที่เพียงพอรองรับต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
บริหำรและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ได ้ บริษัทไดม้ีกำรติดตำมรำคำสินคำ้ที่เก่ียวข้องในตลำดโลกอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อที่จะก ำหนด
รำคำขำยไดอ้ย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับภำวะตลำดไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนีก้ำรก ำหนดรำคำขำยหรืออัตรำก ำไร
ขัน้ตน้จะพิจำรณำจำกคุณสมบติัและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของสินคำ้ในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

5. เนน้กำรขำยตรงไปยงัลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมหลกัในปริมำณกำรขำยจ ำนวนมำกและต่อเนื่อง โดยทีมงำนกำรขำยของบริษัท
ที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท ำหน้ำที่ติดต่อและให้ข้อมูลรำยละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งให้ค ำปรึกษำและดูแลหลังกำรขำยไดเ้ป็นอย่ำงดี ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมพึงพอใจ และเพิ่ม
ยอดขำยใหกั้บบริษัท รวมทัง้สรำ้งภำพลกัษณท์ี่ดีใหกั้บบริษัทถึงควำมเป็นผู้มีประสบกำรณ์ควำมช ำนำญในธุรกิจเป็นอย่ำงดี 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
แนวโน้มกำรแข่งขนัของธุรกิจกำรน ำเขำ้ จ ำหน่ำย สำรเคมีและอุปกรณ ์ในอุตสำหกรรมพืน้ฐำนขนำดใหญ่ อำทิ อุตสำหกรรม

โรงกลั่นน ำ้มัน อุตสำหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ เป็นตน้ ยงัไม่รุนแรงมำกนัก ซึ่งสำรเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบ และ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ตอ้งเป็นสินคำ้ที่มีมำตรฐำนและคุณภำพดี ผู้ประกอบกำรตอ้งมีควำมรู ้ควำมช ำนำญเฉพำะทำง ประกอบกับตอ้งมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคำ้ และยังต้องใช้เงินลงทุนสูงมำกกว่ำเมื่อเทียบกับกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเคมีในอุตสำหกรรมทั่วไป  โดย
ผูป้ระกอบกำรมีแนวโน้มในกำรแข่งขันเพื่อสรำ้งมูลค่ำเพิ่มใหแ้ก่สินคำ้ที่จ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ โดยเพิ่มบริกำรให้ค ำปรกึษำ และแนะน ำ 
ประกอบกับสรรหำผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ ที่สำมำรถช่วยเพิ่มมูลค่ำ และลดตน้ทุนให้กับลกูคำ้ เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของลกูคำ้ไดเ้พิ่มขึน้ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มผูป้ระกอบกำรจะยังเผชิญอุปสรรคจำกปัญหำเชิงนโยบำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรขออนุญำตก่อสรำ้งโรงงำนใหม่ 
ที่ตอ้งมีกำรศึกษำผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและอำชีวอนำมัย ซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำนำน นอกจำกนีค้วำมผันผวนของ
รำคำน ำ้มันดิบ สงครำมกำรคำ้ระหว่ำงจีนและสหรัฐอเมริกำ และควำมซบเซำของเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศในระยะ
สั้นอำจส่งผลให้ผู้ประกอบกำรปรับเล่ือนระยะเวลำกำรลงทุนโครงกำรใหม่ออกไป หรือปรับลดขนำดกำรลงทุนใหม่ลง ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และคู่แข่งที่เป็นผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ จ ำหน่ำย สำรเคมี  และอุปกรณ์ ในกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นน ำ้มัน 
และอุตสำหกรรมพืน้ฐำนต่ำง ๆ 

 

2.2 ธุรกิจด้านการผลิตและจ าหน่ายลาเท็กซอิ์มัลช่ันและโพลิเมอร ์

บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคลัส ์จ ำกัด (UAPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 21 มกรำคม 2558 ถือ
หุน้โดยบริษัทรอ้ยละ 99.97 โดยรบัโอนกิจกำรทัง้หมดจำกบริษัท แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคอล จ ำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 
2558 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และบริกำรของ UAPC สำมำรถแบ่งออกเป็น  3 ประเภท 
ประกอบดว้ย อิมลัชั่นโพลิเมอร ์(Emulsion Polymer) สินคำ้ซือ้มำขำยไป (Trading) และบริกำรรบัจ้ำงผลิต (Toll Manufacturing) 
ดงันี ้
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• อิมัลช่ันโพลิเมอร ์(Emulsion Polymer)  
UAPC ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อิมัลชั่นโพลิเมอร ์(Emulsion Polymer) หรือที่นิยมเรียกว่ำ “ลำเท็กซ”์ 

(Latex) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโพลิเมอรช์นิดเหลว มีสีขำวขุ่นคลำ้ยน ำ้นม มีคุณสมบัติเป็นตวัประสำน (Binder) เพื่อใหเ้กิดแรงยึด
เกำะวัสดุสองประเภทที่แตกต่ำงกันให้สำมำรถยึดติดกันหรือเชื่อมรวมวัสดุเป็นเนือ้เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของลูกคำ้ได ้โดย
คุณประโยชน์ของอิมลัชั่นโพลิเมอรน์ั้นจะเป็นองคป์ระกอบส ำคญัที่ท ำให้ผลิตภัณฑ์ของลูกคำ้สำมำรถติดแน่นกับพืน้ผิวสมัผัส
ที่จะน ำไปใช้งำนไดดี้ย่ิงขึน้ เช่น กำรผสมอิมลัชั่นโพลิเมอรเ์ขำ้กับเม็ดสี (Pigment) เพื่อท ำใหเ้นือ้สีมีคุณสมบติัในกำรยึดติดกับ
พืน้ผิวผนังได้ดี กำรผสมอิมัลชั่นโพลิเมอรเ์ข้ำกับหมึกพิมพ์เพื่อท ำให้หมึกพิมพม์ีคุณสมบัติในกำรยึดเกำะกับเนื ้อกระดำษ    
เป็นตน้  

อิมัลชั่นโพลิเมอรท์ี่ UAPC ผลิตไดท้ั้งหมด เป็นโพลิเมอรช์นิด Water Base จึงมีควำมปลอดภยัต่อผู้ใช้งำนและเป็นมิตร
แก่ส่ิงแวดลอ้มสงูกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับโพลิเมอรช์นิดอื่น ๆ ที่ใช้สำรเคมีประเภท น ำ้มัน ทินเนอร ์สำรระเหย เป็นตน้ เป็นตัว
ท ำละลำย (Solvent Base) ในกระบวนกำรผลิต โดยอิมัลชั่นโพลิเมอรช์นิด Water Base ที่ UAPC ผลิตไดน้ั้นถูกน ำไปใช้เป็น
ส่วนผสมในกำรผลิตสินคำ้ส ำเร็จรูปในหลำกหลำยอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมสีและกำรเคลือบ อุตสำหกรรมกำวและเทป
กำว อุตสำหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม อุตสำหกรรมวัสดุก่อสรำ้ง อุตสำหกรรมหมึกพิมพ์และกำรพิมพ์ และอุตสำหกรรม
น ำ้ยำเคลือบพืน้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สินค้าซือ้มาขายไป (Trading) 
นอกเหนือจำกกำรผลิตอิมัลชั่นโพลิเมอร์ของ  UAPC เองแล้ว UAPC ยังมุ่งเน้นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำซื ้อมำขำยไป 

(Trading) ในรูปของสินคำ้ส ำเร็จรูปและวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มำกย่ิงขึน้ดว้ย
กำรน ำเสนอสินคำ้ที่หลำกหลำย รวมทั้ง UAPC ยังมีโอกำสในกำรขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่จำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ที่หลำกหลำย
มำกขึน้ โดยสินค้ำซือ้มำขำยไปที่ UAPC จ ำหน่ำยเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนผสมในกำรเคลือบผิวสินคำ้หรือผิววัสดุต่ำง  ๆ 
เช่น น ำ้ยำเคลือบเงำ ยูวี (UV Coating) โพลียูริเทน (Polyurethane Dispersion : PUD) รวมถึงสำรเคลือบผิวประเภทอิมลัชั่น
แว็กซ ์(Emulsion Wax) เป็นตน้ 
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• บริการรับจ้างผลิต (Toll Manufacturing) 
UAPC ให้บริกำรรับจ้ำงผลิตเคมีภัณฑ์ให้กับลูกค้ำหลำยรำยในลักษณะของกำรรบัจ้ำงผลิต (Toll Manufacturing) ซึ่ง 

UAPC รบัจำ้งผลิตสินคำ้เคมีภณัฑห์ลำยประเภทส ำหรบัอุตสำหกรรมและกำรใชง้ำนหลำยประเภท  
ปัจจุบัน UAPC มีก ำลังกำรผลิตรวม 24,000 ตันต่อปีและจำกกำรที่ UAPC ไดร้ับสิทธิประโยชน์กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ท ำให้มีโอกำสอย่ำงสูงในกำรเจริญเติบโต นอกจำกนี ้UAPC ได้
ร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจ (Joint Venture) ในกำรพัฒนำสินคำ้ใหม่ที่มีคุณภำพมำกขึน้ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
และเพิ่มช่องทำงทำงกำรตลำด เป็นกำรขยำยฐำนลกูคำ้ใหก้วำ้งออกไปไดม้ำกขึน้ 

ท่ีตั้งบริษัทและโรงงาน 
UAPC มีส ำนกังำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 อำคำร ทีพีแอนดท์ี ชั้น 21 ซอยวิภำวดีรงัสิต 19  ถนนวิภำวดีรงัสิต  แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหำนคร  มีโรงงำนผลิต 1 แห่ง และคลงัสินคำ้ 1 แห่ง ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของ UAPC เอง ไดแ้ก่  

•  โรงงำนผลิต :  ตัง้อยู่ที่เลขที่ 50 หมู่ 3 ถนนสำยสีคิว้-ชยัภูม ิ(ทำงหลวงหมำยเลข 201) ต ำบลสีคิว้ อ ำเภอสีคิว้   
 จงัหวดันครรำชสีมำ เนือ้ที่รวม 14-3-80 ไร่  

• คลังสินคำ้ :   ตั้งอยู่เลขที่ 998 หมู่ 2 ติดซอย 1 C แยกจำกซอยเทศบำลบำงปู 7 (นิคมอุตสำหกรรมบำงปู) ถนนสุขุมวิทสำย
เก่ำ(ทำงหลวงหมำยเลข 3) ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมืองสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร เนือ้ที่รวม 9-2-0 ไร่ 

 

  
  
 
 

 
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
 UAPC มีฐำนลูกค้ำทั้งหมดกว่ำ 100 รำย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินคำ้ต่ำง ๆ ทั้งขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก โดยมีกลุ่ม
ลกูคำ้แยกตำมประเภทอุตสำหกรรมไดด้งันี ้
1. กลุ่มอุตสำหกรรมสีและเคลือบ 
2. กลุ่มอุตสำหกรรมกำวและเทปกำว 
3. กลุ่มอุตสำหกรรมหมึกพิมพแ์ละกำรพิมพ ์
4. กลุ่มอุตสำหกรรมวสัดุก่อสรำ้ง 
5. กลุ่มบริกำรรบัจำ้งผลิต 
6. กลุ่มอุตสำหกรรมส่ิงทอ 
7. กลุ่มอุตสำหกรรมน ำ้ยำเคลือบพืน้ 
8. กลุ่มอื่น ๆ 
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2.3 การลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 2.3.1 โรงงานผลิตผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม (Petroleum Production Plant : PPP) 

      บริษัทไดล้งทุนก่อสรำ้งโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Plant : PPP) ที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่ง
ด ำเนินธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โดยรับก๊ำซเหลือทิ ้งที่เป็นผลพลอยไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตน ำ้มันดิบ (Associated Gas) 
จำกแหล่งผลิตปิโตรเลียมบูรพำ-เอ ของบริษัท สยำม โมเอโกะ จ ำกัด และแหล่งผลิตเสำเถียร-เอ ของบริษัทปตท.ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (ไม่ไดเ้ป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท) ซึ่งรับสัมปทำนปิโตรเลียมจำกกระทรวงพลังงำน ใน
เขตพื ้นที่อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อ น ำมำผ่ำนกระบวนกำรกลั่นแยกให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่ำง  ๆ ซึ่ง
ประกอบดว้ย  

 1) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงตม้ (Liquefied Petroleum Gas : LPG)  
 2) ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline : NGL)  
 3) ก๊ำซเชือ้เพลิง (Fuel Gas : C1) 

  โรงงำนมีควำมสำมำรถในกำรรับก๊ำซวัตถุดิบ 1.8 - 2.0 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และมีก ำลังผลิตรวมตำมค่ำกำร
ออกแบบประมำณ 19,681 ตนัต่อปี ประกอบดว้ย Fuel Gas (C1) 12,036 ตนัต่อปี LPG 6,300 ตนัต่อปี และ NGL 1,345 ตัน
ต่อปี ใช้เงินลงทุน 620 ลำ้นบำท โดยบริษัทไดท้ดสอบเดินเคร่ืองผลิตในเดือนมกรำคม 2557 และเร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ LPG 
และ NGL ในเดือนพฤษภำคม 2557 และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์Fuel Gas เป็น CNG ในเดือนพฤศจิกำยน 2557 เป็นตน้มำ 

 ในปี 2559 บริษัทลงทุนก่อสรำ้งโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติระหว่ำงโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับโรงไฟฟ้ำ        
เสำเถียร-เอ โดยก่อสรำ้งท่อส่งก๊ำซจ ำนวน 2 เสน้ ขนำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำงท่อ 8 นิ ้ว และ 3 นิ ้ว ระยะควำมยำวท่อเส้นละ 7 
กิโลเมตร มูลค่ำเงินลงทุน 110 ลำ้นบำท เพื่อเพิ่มเสถียรภำพในดำ้นวตัถุดิบและเพิ่มก ำลังกำรผลิต โดยโรงงำนรบัก๊ำซเหลือทิง้ที่
เป็นผลพลอยไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตน ้ำมันดิบ (Associated Gas) จำกแหล่งผลิตปิโตรเลียมเสำเถียร-เอ  ของบริษัท ปตท.
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (ไม่ได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท) อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย        
ผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซขนำด 8 นิว้ และส่งก๊ำซเชือ้เพลิง C1 กลับไปยังโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ ของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด 
ผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซ ขนำด 3 นิ ้ว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวเร่ิมก่อสรำ้งเมื่อวันที่ 2 
กุมภำพันธ์ 2559 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่  30 มิถุนำยน 2559 โดยสำมำรถทดสอบระบบและเดินเคร่ืองผลิตตั้งแต่เดือน
กรกฎำคม 2559 และเร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชยต์ัง้แต่เดือนสิงหำคม 2559 เป็นตน้มำ 

โครงกำรสำมำรถรับรูร้ำยไดต่้อเนื่องตั้งแต่ไตรมำสแรกของปี 2557 ในส่วนเดิมและรับรูร้ำยไดจ้ำกส่วนขยำยที่รับก๊ำซ
จำกฐำนผลิตเสำเถียร-เอ ตัง้แต่ไตรมำส 3 ของปี 2559  กระบวนกำรผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของโรงงำนเป็นกำรน ำก๊ำซเหลือ
ทิง้ที่เป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตน ้ำมันดิบกลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดกำรเผำก๊ำซทิ ้ง โดยไรป้ระโยชน์ ช่วยลด
มลภำวะและลดกำรท ำลำยสภำพแวดลอ้มที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในพืน้ที่ใกลเ้คียง 

ปี 2561 โรงงำนสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้อย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกผู้ผลิต
วตัถุดิบ บริษัท สยำม โมเอโกะ จ ำกัด หยุดกำรผลิตตั้งแต่เดือนเมษำยน 2560 ถึงเดือนตุลำคม 2561 รวมถึงสิน้สุดสัญญำซือ้
ขำยก๊ำซธรรมชำติอัด (CNG) กับบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ในเดือนสิงหำคม 2561 โรงงำนจึงปรบัเปล่ียนกระบวนกำรผลิต 
ส่งก๊ำซเชือ้เพลิงใหโ้รงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ ของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด เพิ่มขึน้  

ปี 2562 โรงงำนยังคงเดินหน้ำในกำรด ำเนินกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในกำรรักษำกำรเดินเคร่ืองจักรได้อย่ำง
ต่อเนื่อง (Reliability) และลดปัญหำเคร่ืองจักรช ำรุดเสียหำย (Equipment Breakdown) มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้ดี
ย่ิงขึน้ ซึ่งส่งผลให ้Reliability ของโรงงำนดีกว่ำปีที่ผ่ำน ๆ มำ 
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ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมด ำเนินธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ รับก๊ำซเหลือทิง้ที่เป็นผลพลอยไดจ้ำกกระบวนกำร

ผลิตน ำ้มนัดิบ เพื่อน ำมำผ่ำนกระบวนกำรกลั่นแยกไดเ้ป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมต่ำง ๆ ดงันี ้ 

1) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงตม้ (Liquefied Petroleum Gas: LPG)  
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงตม้เป็นสำรประกอบไฮโดรคำรบ์อนที่มีองคป์ระกอบหลักเป็นก๊ำซโพรเพน (Propane : 
C3) และก๊ำซบิวเทน (Butane : C4) มีควำมหนำแน่นมำกกว่ำอำกำศ (หนักกว่ำอำกำศ) มีกล่ินของสำรเติมกล่ิน ควบคุม
คุณภำพให้เป็นไปตำม “ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เร่ือง ก ำหนดลักษณะและคุณภำพของก๊ำซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 
2559” จดัเก็บในรูปของของเหลวภำยใตแ้รงดนัภำยในถังเหล็ก น ำไปใชป้ระโยชนไ์ดห้ลำกหลำย เช่น ใช้เป็นก๊ำซหุงตม้ใน
ภำคครวัเรือน ใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในภำคอุตสำหกรรม หรือใชเ้ป็นเชือ้เพลิงทำงเลือกส ำหรบักลุ่มรถยนตบ์ำงกลุ่ม 

2) ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline : NGL)  
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ เป็นสำรประกอบไฮโดรคำรบ์อนที่มีองคป์ระกอบของไฮโดรคำรบ์อนที่หนักกว่ำก๊ำซ LPG (C5+) อยู่
ในสถำนะของเหลว ใสไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีควำมไวไฟสูง น ำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือสำรตั้งตน้ในอุตสำหกรรมตัวท ำละลำย 
อุตสำหกรรมสี  

3) ก๊ำซเชือ้เพลิง (Fuel Gas : C1)  
เป็นสำรประกอบไฮโดรคำรบ์อนที่มีองคป์ระกอบหลักเป็นก๊ำซมีเทน(Methane : C1) มีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำอำกำศ
(เบำกว่ำอำกำศ) ไม่มีกล่ิน จัดหน่ำยเป็นเชือ้เพลิงใหกั้บโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด ในกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำจำกเคร่ืองยนตก๊์ำซ (Gas Engine Generator) และบำงส่วนน ำไปใช้เป็นเชือ้เพลิงภำยในโรงงำน  ทั้งนี ้C1 
ยงัสำมำรถน ำไปเพิ่มควำมดนัเพื่อผลิตเป็นก๊ำซธรรมชำติอัดส ำหรบัยำนยนตไ์ดอ้ีกดว้ย (ปัจจุบันโรงงำนไดห้ยุดกำรผลิต 
CNG แลว้) 

ท่ีตั้งโครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สถำนที่ตัง้โครงกำร เลขที่ 1/1 หมู่ 8 บำ้นบ่อเพลำ ต ำบลกกแรต อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวดัสโุขทยั 
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นโยบายก าหนดราคา 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงตม้ (Liquefied Petroleum Gas: LPG)  
กำรก ำหนดรำคำขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงตม้ (LPG) เป็นไปตำมประกำศโครงสรำ้งรำคำก๊ำซ LPG ของส ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำน ซึ่งรวมภำษีสรรพสำมิตและภำษีมหำดไทยแล้ว และบวกค่ำขนส่งตำมนโยบำยลอยตัวรำคำขำย 
LPG เพื่อส่งเสริมกำรแข่งขัน อีกทั้งบริษัทได้ส่งเงินเข้ำกองทุนน ้ำมันและขอรับเงินชดเชยในอัตรำตำมประกำศของคณะ
กรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) โดยโครงสร้ำงรำคำ LPG อ้ำงอิงจำกปัจจัยหลัก ไดแ้ก่ รำคำก๊ำซ LPG ตลำดโลก 
(LPG Cargo) และค่ำใชจ้่ำยในกำรน ำเขำ้ เป็นตน้ และบริษัทยงัจดัท ำสญัญำซือ้ขำย LPG กับลกูคำ้ทุกรำย   

ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline : NGL) 
กำรก ำหนดรำคำขำยก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) เป็นไปตำมสูตรที่ก ำหนดร่วมกันในสัญญำ ระหว่ำงบริษัท ยูเอซี  โกลบอล 
จ ำกัด (มหำชน) และผู้ซื ้อ ซึ่งเป็นผู้คำ้น ำ้มันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรคำ้น ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 โดยรำคำ
อ้ำงอิงจำกปัจจัยหลัก ได้แก่ รำคำแนฟทำ (Naphtha) ในตลำดประเทศสิงคโปร ์(MOPS หรือ Mean of Platts Singapore) 
และอตัรำกำรแลกเปล่ียนของเงินดอลล่ำสหรฐั 

ก๊ำซเชือ้เพลิง (Fuel Gas : C1) 
กำรก ำหนดรำคำขำยก๊ำซเชือ้เพลิง (Fuel Gas : C1) เป็นไปตำมรำคำตกลงร่วมกันในสัญญำซือ้ขำย ระหว่ำงบริษัท ยูเอซี             
โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) กับบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บริษัทจ ำหน่ำยก๊ำซ  LPG ให้กับผู้คำ้น ำ้มันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรคำ้น ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543  ขณะที่ 
NGL จะจ ำหน่ำยให้กับผู้ประกอบกำรธุรกิจตัวท ำละลำยภำยในประเทศ โดย LPG และ NGL ขนส่งโดยรถบรรทุกผลิตภัณฑ์
น ำ้มัน ส่วนก๊ำซเชื ้อเพลิง (Fuel Gas) จ ำหน่ำยเป็นเชื ้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ ของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด     
ขนส่งผ่ำนระบบขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อขนำด 3 นิว้ ระยะทำง 7 กิโลเมตร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 
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การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
กระบวนการผลิต 

โครงกำร PPP ของบริษัทใช้เทคโนโลยีกำรผลิตแบบ Refrigerant Process หรือ Dew Point Control Unit (DPCU) เป็น
หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวเพื่อควบคุมคุณภำพของก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติใช้กันโดยทั่วไป และมี
ควำมเหมำะสมกับขนำดของแหล่งก๊ำซที่มีขนำดเล็ก โดยมีหลกักำรส ำคัญของกระบวนกำรผลิตก๊ำซ คือ กำรเพิ่มควำมดนั ผ่ำน
กำรก ำจัดควำมชืน้และลดอุณหภูมิของก๊ำซธรรมชำติให้ต ่ำลง เพื่อให้ก๊ำซกลั่นตัวเป็นของเหลว จำกนัน้ก๊ำซที่มีคุณสมบติัเป็น
ของเหลวจะถูกส่งไปยงัหอกลั่น เพื่อกลั่นแยกเป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม Fuel Gas (C1), LPG, และ NGL ตำมล ำดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุดิบและผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
บริษัทด ำเนินกำรจดัซือ้วตัถุดิบเพื่อใชใ้นโรงงำน PPP ดงันี ้

• ก๊ำซธรรมชำติที่เป็นผลพลอยไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตน ำ้มันดิบจำกกำรผลิตปิโตรเลียม (Associated Gas) เป็นวัตถุดิบ
หลักในกระบวนกำรผลิตของโครงกำร โดยบริษัทท ำสญัญำซือ้ Associated Gas จำกแหล่งผลิตบูรพำ-เอ กับบริษัท สยำม
โมเอโกะ จ ำกัด (SML) และบริษัทท ำสัญญำซือ้ Associated Gas จำกแหล่งผลิตเสำเถียร-เอ กับบริษัท ปตท.ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)  

  สาระส าคัญของสัญญาซื้อขาย Associated Gas กับบริษัท สยามโมเอโกะ จ ากัด 

วนัที่ท ำสัญญำ วนัที่ 25 เมษำยน 2555 
คู่สญัญำ 1. บริษัท ยูนิเวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท ์แอนด ์เคมิคัลส ์จ ำกัด (มหำชน)     

   (ชื่อเดิมของ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน)) หรือ “ผู้ซือ้” 
2. บริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกัด (SML) และ GS Caltex Corporation (GS Caltex)  
   ซึ่งมีสดัส่วนในกำรลงทุนในสมัปทำนรอ้ยละ 70 และ 30 ตำมล ำดบั หรือ “ผู้ขาย”  

ระยะเวลำมีผลใชบ้งัคบั 36 เดือน นบัจำกวนัที่เร่ิมบงัคบัใชข้องสญัญำ สญัญำจะถูกต่อโดยอตัโนมติัเป็นระยะเวลำ
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ต่อเนื่อง 12 เดือนในแต่ละครัง้ เวน้แต่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไดม้ีกำรแจง้เจตจ ำนงในกำร
ไม่ต่อสัญญำล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 3 เดือน 

สินคำ้ที่จะซือ้ขำย ก๊ำซที่ไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัดิบจำกพืน้ที่ฐำนผลิตบูรพำ-เอ ที่ตัง้อยู่ในสัมปทำน
ปิโตรเลียม Block L10/43, L11/43 

รำคำซือ้ขำย เป็นไปตำมที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย 

  สาระส าคัญของสัญญาซื้อขาย Associated Gas กับบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

วนัที่ท ำสัญญำ วนัที่ 1 เมษำยน 2559 
คู่สญัญำ 1. บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) หรือ “ผู้ซือ้” 

2. บริษัท ปตท.สผ. สยำม จ ำกัด (PTTEPS) และ บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) : ซึ่งมีสัดส่วนในกำรลงทุนในสมัปทำนรอ้ยละ 75 และ 25 ตำมล ำดบั หรือ 
“ผู้ขาย” 

ระยะเวลำมีผลใชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2559 ถึงวนัที่ 14 มีนำคม 2564  
สินคำ้ที่จะซือ้ขำย ก๊ำซที่ไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัดิบจำกพืน้ที่ฐำนผลิตเสำเถียร-เอ ที่ตัง้อยู่ในสมัปทำน

ปิโตรเลียม Block S1 
รำคำซือ้ขำย เป็นไปตำมที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย 

 
วัสดุสนับสนุนกระบวนการผลิต 
 1.  ก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ก๊ำซเชือ้เพลิง (Fuel Gas) เพื่อควบคุมคุณภำพให้เหมำะสม

กับกำรส ำหรบัใช้เป็นเชือ้เพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ โดยบริษัทเก็บก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซดใ์นถังเก็บส ำรองภำยในพืน้ที่
โรงงำน ซึ่งบริษัทท ำกำรซือ้ก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซดเ์หลวจำกผู้จ ำหน่ำยในประเทศ 

2.  โพรเพน (Propane 99.90%) เป็นสำรเคมีที่ใชใ้นกระบวนกำรผลิต โดยใช้เป็นสำรท ำควำมเย็นในระบบท ำควำมเย็นส ำหรับ        
ลดอุณหภูมิในหน่วยผลิต ซึ่งบริษัทท ำกำรซือ้โพรเพนจำกผูจ้ ำหน่ำยในประเทศ 

3.  น ้ำมัน Hot oil (Hi temp oil 500) เป็นสำรตัวกลำงน ำควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้ก๊ำซ และน ำควำมร้อนที่ได้ไปใช้ต้ม
ของเหลว เพื่อแยกก๊ำซในหน่วยหอกลั่นแยก ซึ่งบริษัทซือ้น ำ้มนั Hot oil (Hi temp oil 500) จำกผูจ้ ำหน่ำยในประเทศ 

4.  สำรดูดควำมชืน้ (Molecular Sieve) เป็นสำรเคมีที่ใชใ้นหน่วยก ำจดัควำมชืน้ ซึ่งท ำหนำ้ที่ดกัจบัควำมชืน้ในก๊ำซธรรมชำติซึ่ง  
     เป็นสำรเคมีที่บริษัทมีจ ำหน่ำยในธุรกิจอยู่แลว้ 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  กำรผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมจำกโรงงำนที่อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวดัสุโขทัย เป็นกำรผลิตโดยใชก๊้ำซเหลือทิง้ที่ไดจ้ำกกำร
กระบวนกำรผลิตน ำ้มันดิบของฐำนผลิตบูรพำ-เอ ของบริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกัด และฐำนผลิตเสำเถียร-เอ ของบริษัท ปตท.
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) น ำกลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นกำรช่วยลดมลภำวะและของเสีย อีกทั้งยงัเป็น
กำรช่วยลดกำรเผำ Associated Gas ซึ่งก่อใหเ้กิดมลพิษออกสู่บรรยำกำศและเป็นสำเหตุให้เกิดภำวะโลกรอ้น ลดปัญหำดำ้น
ส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนใกลเ้คียงจำกเปลวไฟ และสำรประกอบโลหะหนกัของผูผ้ลิตน ำ้มนัดิบ 

  นอกจำกนี ้บริษัทไดม้ีกำรจดัประชุมรบัฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสียของโครงกำร เพื่อประเมินผล
กระทบด้ำนส่ิงแวดลอ้มและสังคม และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอต่อส ำนักงำน
นโยบำยและแผนส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งได้รบัควำมเห็นชอบเมื่อวันที่  28 กุมภำพันธ์ 2556 และจัดท ำรำยงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (ER) 
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เสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำรำยงำนดำ้นส่ิงแวดล้อม กรมธุรกิจพลังงำน ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงำน เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2559 ทั้งนีโ้รงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมยังไดร้บักำรรับรองระบบมำตรฐำนระบบคุณภำพ 
(ISO 9001), ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) และระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 
18001) จำกสถำบันรบัรองมำตรฐำนไอเอสโอ MASCI และเมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2562 โรงงำนยงัไดร้บัรำงวลั Green Industrial 
Level 4 ประจ ำปี 2562 จำกกระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อเป็นกำรตอกย ำ้ภำพลักษณ์และทศันคติอนัดีต่ออุตสำหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และก่อใหเ้กิดกำรยอมรับระหว่ำงอุตสำหกรรมและชุมชนโดยรอบ รวมถึงยังช่วยลดตน้ทุนกำรด ำเนินธุรกิจอีก
ดว้ย 
               

        ISO9001:2015                       ISO14001:2015           OHSAS 18001:2007       Green Industrial Level 4 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 แนวโน้มอุตสำหกรรมของโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย ในปี 2562 มีแนวโน้มกำร
เติบโตค่อนข้ำงคงที่เนื่องจำกผู้ผลิตน ้ำมัน บริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกัด และบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) ชะลอกำรผลิตน ำ้มนัดิบ ส่งผลกระทบต่อกำรผลิต C1, LPG, และ NGL ของโรงงำน เพรำะปริมำณวตัถุดิบไม่เพิ่มขึน้
สภำพกำรแข่งขันของโรงงำนในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันค่อนข้ำงต ่ำ เนื่องจำกโรงงำนเป็นโรงงำนขนำดเล็กมีก ำลังกำร
ผลิตรวมน้อยกว่ำมำก ซึ่งเป็นเพียงกำรผลิตเพื่อเสริมปริมำณผลิตภัณฑ์ในตลำดจำกปริมำณควำมตอ้งกำรพลงังำนทัง้ในภำค
ขนส่งและภำคอุตสำหกรรมในเขตพืน้ที่ภำคเหนือตอนล่ำงที่ยงัมีอย่ำงต่อเนื่อง 

2.3.2  การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์  
 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอรจ์ี รูฟ พำวเวอร ์จ ำกัด และ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอรย่ี์ จ ำกัด ซึ่งเป็น

บริษัทย่อย ได้มีกำรลงทุนในกำรก่อสรำ้งโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตยท์ี่ติดตั้งบนหลังคำ (Solar PV Rooftop) ของ
กำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำนวน 2 โครงกำร ซึ่งเร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชยแ์ลว้ มีก ำลังกำรผลิตรวม 2      
เมกะวัตต์  โดยเร่ิมรับรู้รำยได้ตั้งแต่ไตรมำสที่  3 ของปี 2557 เป็นต้นมำ และเมื่อวันที่  1 ธันวำคม 2561 บริษัท ยูเอซี ท็อป            
เอนเนอรย่ี์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด ไดข้ำยโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตยท์ี่ติดตั้งบนหลงัคำ 
(Solar PV Rooftop) ของบริษัท คิงบอรด์ ลำมิเนต แมนนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด ให้กับบริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
ก ำลงักำรผลิต 752.4 กิโลวตัต ์

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนในรูปแบบของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ ติดตั้งบนหลังคำ (Solar PV 
Rooftop)  
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สถำนที่ตั้งโครงกำร: บริษัท สหไทย สตีล ไพพ ์จ ำกัด (มหำชน) (SHT) จงัหวดัสมทุรปรำกำร โดย UAC Energy 

 

 

 

 

 

 

สถำนที่ตัง้โครงกำร: บริษัท วงศบ์ัณฑิต จ ำกัด (VBD) จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี โดย SERP 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ลกูคำ้โดยตรงในกำรจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำ คือ กำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  

สัญญาเช่าหลังคาอาคาร 

สัญญา คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
1.  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (UAC Energy) 
1.1  สญัญำเช่ำพืน้ที่

หลงัคำอำคำรเพื่อ
กำรผลิตไฟฟ้ำ
พลงังำนแสง 
อำทิตย ์(Solar PV 
Rooftop) 

บริษัท สหไทย 
สตีลไพพ ์จ ำกัด 
(มหำชน) 

25 ปี 
(20 มิถุนำยน 
2558 ถึง 20 

มิถุนำยน 2583) 

ทรพัยสิ์นที่เช่ำ 
พืน้ที่หลงัคำอำคำรเก็บสินคำ้ ของ บริษัท สหไทย สตีลไพพ ์
จ ำกัด (มหำชน) พืน้ที่โดยรวมทัง้สิน้ 8,000 ตำรำงเมตร 

อตัรำค่ำเช่ำ 
อตัรำค่ำเช่ำ 1,052,631.58 บำทต่อปี 

กำรต่อสญัญำ  ไม่ม ี

กำรเลิกสญัญำ 
ผูใ้หเ้ช่ำตกลงที่จะไม่เลิกสญัญำนี ้ เวน้แต่กรณีผูเ้ช่ำ 

   ค้ำงช ำระ ค่ำเช่ำโดยผิดนัดเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 
เดือน โดยผู้ให้เช่ำได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่ำปฏิบัติให้
ถูกตอ้งแลว้ 
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2. บริษัท โซล่า เอ็นเนอรจี์ รูฟ พาวเวอรจ์ ากัด (SERP) 
2.1 สญัญำเช่ำพืน้ที่

หลงัคำอำคำรเพื่อ
กำรผลิตไฟฟ้ำ
พลงังำน
แสงอำทิตย ์(Solar 
PV Rooftop) 

บริษัท วงศ์
บณัฑิต จ ำกัด 

25 ปี 
(25 พฤศจิกำยน 

2557 ถึง 29 
กรกฎำคม 2583) 

 

ทรพัยสิ์นที่เช่ำ 
พืน้ที่หลงัคำ ของ บริษัท วงศบ์ณัฑิต จ ำกัด 
พืน้ที่โดยรวมทัง้สิน้ 10,368 ตำรำงเมตร 

อตัรำค่ำเช่ำ 
อตัรำค่ำเช่ำ 45,000.00 บำทต่อเดือน ก ำหนดช ำระทุก 
3 เดือน 

กำรต่อสญัญำ  ไม่ม ี

กำรเลิกสญัญำ 
แจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 60 วนั 

 
สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 
1. สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
สัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (ส ำหรับกำรไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน) ของ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ 
จ ำกัด 
คู่สญัญำ  : กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
จ ำนวนสญัญำ  : 1 ฉบบั 

รำยละเอียดสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
โครงกำร ขนำดจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ที่ตัง้โครงกำร ก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบ 

1. 998.28 กิโลวตัต ์ อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 20 มิถุนำยน 2558 

รำยละเอียดสญัญำ : กำรไฟฟ้ำนครหลวงและบริษัทตกลงซือ้ขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 3 สญัญำ ที่ระดบัแรงดนั 24 กิโลโวลต ์
ตำมเงื่อนไขของระเบียบกำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก ส ำหรบักำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนหมนุเวียน โดยมีจุดรบัซือ้ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้  

เงื่อนไขในกำรซือ้ขำย  :      ผูผ้ลิตไฟฟ้ำจะตอ้งขำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำ ภำยในวนัที่ไดร้ะบุไวใ้นสัญญำ  
(วนัที่ก ำหนดจะขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำนครหลวง)  

ระยะเวลำของสัญญำ  :      ระยะเวลำ 25 ปี นบัจำกก ำหนดวนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชิงพำณิชย ์และสญัญำนีสิ้น้สุดในวนัที่ 
31 ธันวำคม 2581 

กำรสิน้สุดของสัญญำ  :      1. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำย่ืนหนงัสือเป็นลำยลักษณอ์กัษรถึงกำรไฟฟ้ำแสดงควำมประสงคท์ี่จะยุติกำรซือ้
ขำยไฟฟ้ำโดยกำรยกเลิกสญัญำ  

2. หำกคู่สญัญำไม่ปฏิบติัตำมสญัญำขอ้ใดขอ้หนึ่ง ใหอ้ีกฝ่ำยหนึ่งท ำหนงัสือแจง้ใหฝ่้ำยนัน้
ด ำเนินกำรแกไ้ข หำกไม่แกไ้ขใหอ้ีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได ้ 
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2. สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (ส ำหรบักำรไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียน) ของ บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอรจ์ี รูฟ 
พำวเวอร ์จ ำกัด 
คู่สญัญำ  : กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
จ ำนวนสญัญำ  : 1 ฉบบั 

รำยละเอียดสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
โครงกำร ขนำดจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ที่ตัง้โครงกำร ก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบ 

1. 752.4 กิโลวตัต ์ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี 28 กรกฎำคม 2558 

รำยละเอียดสญัญำ : กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคและบริษัทตกลงซือ้ขำยไฟฟ้ำจ ำนวน  1 สัญญำ ที่ระดับแรงดัน 33,000 
โวลต ์ตำมเงื่อนไขของระเบียบกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำ-ขนำดเล็กมำก ส ำหรับกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียน โดยมีจุดรบัซือ้ตำมรำยละเอียดข้ำงตน้  

เงื่อนไขในกำรซือ้ขำย  :  ผูผ้ลิตไฟฟ้ำจะตอ้งขำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำ ภำยในวนัที่ไดร้ะบุไว้ในสญัญำ (วนัที่ก ำหนดจะขำย
ไฟฟ้ำใหกั้บกำรไฟฟ้ำนครหลวง)  

ระยะเวลำของสัญญำ  :  ระยะเวลำ 25 ปี นบัจำกก ำหนดวนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชิงพำณิชย ์และสญัญำนีสิ้น้สดุในวนัที่ 
31 ธันวำคม 2581  

กำรสิน้สดุของสญัญำ  :        1.   ผูผ้ลิตไฟฟ้ำย่ืนหนงัสือเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึงกำรไฟฟ้ำแสดงควำมประสงค ์ที่จะยุติกำร   
      ซือ้ขำยไฟฟ้ำโดยกำรยกเลิกสญัญำ  
2. หำกคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ำยหนึ่งท ำหนังสือแจ้งให้ฝ่ำยนั้น

ด ำเนินกำรแกไ้ข หำกไม่แกไ้ขใหอ้ีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได ้  

นโยบายก าหนดราคา 
 กำรก ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมที่กำรไฟฟ้ำนครหลวงหรือกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็นผูก้ ำหนด โดยจะเป็นอตัรำคงที่ 

(Feed in Tariff: FIT) ตลอดระยะเวลำของสญัญำ 25 ปี  

เงินลงทุนแต่ละโครงการ 

• โครงกำรสหไทย   52,000,000 บำท 

• โครงกำรวงศบ์ณัฑิต 35,500,000 บำท 

เทคโนโลยีท่ีใช้ 
แผงเซลลแ์สงอำทิตย ์ท ำหนำ้ที่รบัแสง และแปลงพลงังำนแสงอำทิตยเ์ป็นไฟฟ้ำกระแสตรง ส่งต่อไปยังตูร้วมกระแสย่อย 

เพื่อรวบรวมไฟฟ้ำในแต่ละชุดเขำ้ดว้ยกัน จำกนัน้ส่งต่อไปยงัเคร่ืองแปลงไฟฟ้ำจำกกระแสตรงเป็นกระแสสลบั และแปลงแรงดัน
ใหส้งูขึน้โดยหมอ้แปลงแรงดนั และท ำกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่หน่วยงำนกำรไฟฟ้ำของภำครัฐ 
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ค่าความเข้มแสงของแต่ละพืน้ท่ี  

• กรำฟแสดงค่ำควำมเขม้แสงจำก Solargis เทียบกับค่ำควำมเขม้แสงจริง 
 

 
 

 
 

• จ ำนวนชั่วโมงที่รบัแสง : เฉล่ียวนัละ 10 ชั่วโมง (07.00-18.00 น.) 

• อตัรำกำรเส่ือมของแผง : Astronergy 

 

• Efficiency Loss ของระบบประมำณ 25% 

• ก ำลงักำรผลิตต่อปี (ปี 2562) 
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การประกันภัยแผงโซล่าร ์
บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเส่ียงภัยทำงธุรกิจ นอกเหนือจำกกำรท ำ Operation & Maintenance ตำมรอบใน

แต่ละปี โดยกำรท ำประกันแผง Solar จะคุม้ครองควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ กำรโจรกรรม อุบัติเหตุที่ท ำให้เกิดควำม
เสียหำยต่อเคร่ืองจักร กำรสูญเสียก ำไรในกำรด ำเนินธุรกิจและคุม้ครองกำรด ำเนินธุรกิจที่อำจส่งผลกระทบต่อบุคคลภำยนอก
อนัก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบริษัท 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยท์ี่ติดตั้งบนหลังคำ ไม่ก่อเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
  กำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตให้ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
ประเภทต่ำง ๆ  จะตอ้งจ ำหน่ำยให้แก่หน่วยงำนไฟฟ้ำของภำครฐัตำมรำคำและเงื่อนไขที่ไดร้ับกำรย่ืนขออนุญำต ดงันั้นจึงถือ
เป็นธุรกิจที่ไม่มีกำรแข่งขนัทำงตรงกับผูป้ระกอบกำรรำยใด 

 

2.3.3 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเชือ้เพลิง (Fuel Gas) และก๊าซธรรมชาติท่ีเหลือทิง้ (Associated Gas) 
 คณะกรรมกำรบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ไดม้ีมติอนุมติัเมื่อวนัที่ 1 มิถุนำยน 2558 ใหบ้ริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ 
จ ำกัด (บริษัทย่อย) เข้ำซือ้กิจกำรโรงไฟฟ้ำ 2 แห่ง จำกบริษัท รำชบุรีพลงังำน จ ำกัด ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ และโรงไฟฟ้ำ
ประดู่เฒ่ำ-เอ มูลค่ำรวม 205 ลำ้นบำท โดยโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บำ้นหนองเสำเถียรใต ้ต ำบลไกรใน อ ำเภอกง
ไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย และโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ-เอ ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บำ้นถ ำ้ไม้ไกล ต ำบลกง อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวดัสุโขทัย 
ทัง้นีบ้ริษัทยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด ไดร้บัโอนกิจกำรโรงไฟฟ้ำทั้ง 2 แห่ง จำกบริษัท รำชบุรีพลังงำน จ ำกัด ตัง้แต่วันที่ 1 เมษำยน 
2559 และสำมำรถรับรูร้ำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำไดท้ันที นับแต่วันที่รับโอนกิจกำรเป็นต้นมำ ซึ่งถือเป็นกำรสรำ้งรำยได้
ใหกั้บบริษัทไดต่้อเนื่องในระยะยำว 
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  โรงไฟฟ้ำสถำนีเสำเถียร-เอ มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 3.9 เมกะวตัต ์ ซึ่งกระบวนกำรผลิตใช้ก๊ำซเชือ้เพลิง (Fuel Gas) ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ไดจ้ำกกระบวนกำรแยกก๊ำซของโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (PPP) และก๊ำซเหลือทิง้ที่เป็นผลพลอยไดจ้ำก
กำรกระบวนกำรผลิตน ำ้มนัดิบ (Associated Gas) ของฐำนผลิตเสำเถียร-เอ ของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) ซึ่งรบัสมัปทำนปิโตรเลียมจำกกระทรวงพลงังำน ในแหล่งเสำเถียร-เอ อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวดัสุโขทยั เพื่อน ำมำใช้
เป็นเชือ้เพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ส่งเข้ำระบบสำยส่งและจ ำหน่ำยใหกั้บกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยในปี 2562 สำมำรถผลิตไฟฟ้ำ
รวมทัง้ปีประมำณ 13,900 เมกะวตัตช์ั่วโมงต่อปี  

  โรงไฟฟ้ำสถำนีประดู่เฒ่ำ-เอ มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 3 เมกะวตัต ์ซึ่งกระบวนกำรผลิตใช้ก๊ำซเหลือทิง้ที่เป็นผลพลอยไดจ้ำก
กำรผลิตปิโตรเลียม (Associated Gas) ของฐำนผลิตประดู่เฒ่ำ-เอ ของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
ซึ่งรับสัมปทำนปิโตรเลียมจำกกระทรวงพลังงำน ในแหล่งประดู่เฒ่ำ-เอ อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อน ำมำใช้เป็น
เชื ้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ส่งเข้ำระบบสำยส่งและจ ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  และกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค ในปี 2562 สำมำรถผลิตไฟฟ้ำรวมทัง้ปีประมำณ 4,000 เมกะวตัตช์ั่วโมงต่อปี  

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
 ผลิตภณัฑข์องโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ และ ประดู่เฒ่ำ-เอ คือ กระแสไฟฟ้ำ ส่งเขำ้ระบบสำยส่งและจ ำหน่ำยใหกั้บกำรไฟฟ้ำ

ส่วนภูมิภำค ส ำหรับโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ และจ ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ-เอ 

 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า   
 
 
 
 
 
 
 

      สถำนที่ตัง้โรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ เลขที่ 143 หมู่ 11 บำ้นหนองเสำเถียรใต ้ต ำบลไกรใน อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวดัสโุขทยั 
 

 

 

 

 

    สถำนที่ตัง้โรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ-เอ เลขที่ 32 หมู่ 11 บำ้นถ ำ้ไมไ้กล ต ำบลกง อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวัดสุโขทยั 
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นโยบายก าหนดราคา 
 กำรก ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำ เป็นไปตำมระเบียบกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก ที่ก ำหนดร่วมกันในสัญญำซือ้
ขำยประเภท Non-Firm ระหว่ำงบริษัทและผูซ้ือ้ ไดแ้ก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บริษัทจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำทั้งหมด ผ่ำนหม้อแปลงเขำ้ระบบสำยส่ง ใหแ้ก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยก ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำ เป็นไปตำมระเบียบกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (VSPP)  

 
การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
การผลิต 

โรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ และโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ-เอ ของบริษัท ใชเ้คร่ืองยนตก๊์ำซผลิตไฟฟ้ำ (Gas Engine Generator) เป็น
เคร่ืองยนตเ์ทอรโ์บชำรจ์ 4 จงัหวะ มีระบบกำรเผำไหม้ภำยในแบบสมบูรณ์ โดยใช้พลังงำนควำมรอ้นที่ไดจ้ำกกำรเผำไหม้ของ
เชื ้อเพลิงเปล่ียนเป็นพลังงำนกล ไปขับเคล่ือนเพลำของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำท ำให้พลังงำนกลถูกเปล่ียนเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ 
จำกนั้นไฟฟ้ำที่ผลิตไดจ้ะถูกยกระดับแรงดันผ่ำนหม้อแปลงจำก 400 โวลต ์เป็น 22 กิโลโวลต ์เข้ำสู่ระบบสำยส่งของกำรไฟฟ้ำ
ต่อไป ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่โรงไฟฟ้ำใชกั้นโดยทั่วไป และมีควำมเหมำะสมกับขนำดของแหล่งก๊ำซที่มีขนำดเล็ก 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
แผนผงัแสดงภำพรวมของกระบวนกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ 
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แผนผงัแสดงภำพรวมของกระบวนกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ-เอ 

วัตถุดิบ 

• การจัดซือ้วัตถุดิบเพ่ือใช้ในโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ 
1. ก๊ำซเชื ้อเพลิง (Fuel Gas) เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ซึ่งบริษัทรับซื ้อก๊ำซเชื ้อเพลิงจำก

โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ผ่ำน
ระบบขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อขนำด 3 นิว้ ระยะทำงประมำณ 7 กิโลเมตร จำกโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปยัง
โรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ โดยบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด ท ำสญัญำซือ้ก๊ำซเชือ้เพลิง กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายก๊าซเชือ้เพลิง (Fuel Gas) กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

วนัที่ท ำสัญญำ วนัที่ 1 กรกฎำคม 2559 

คู่สญัญำ 1. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด หรือ “ผู้ซือ้” 
2. บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) หรือ “ผู้ขาย” 

ระยะเวลำมีผลใชบ้งัคบัของขอ้ตกลง ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2559 ถึงวนัที่ 14 มีนำคม 2564 

สินคำ้ที่จะซือ้ขำย ก๊ำซเชือ้เพลิง (Methane : C1) จำกโรงงำนผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

รำคำซือ้ขำย เป็นไปตำมที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย 

2. ก๊ำซจำกกำรผลิตปิโตรเลียม (Associated Gas) เป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมของฐำนผลิต      

เสำเถียร-เอ ของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งไดร้บัสมัปทำนปิโตรเลียมจำกกระทรวงพลงังำน 

แหล่งเสำเถียร-เอ อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย โดยบริษัทยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด ท ำสัญญำซือ้ Associated Gas จำก

บริษัท ยูเอซี  โกลบอล จ ำกัด (มหำชน)  โดยโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ จะใช้ Associated Gas ในกรณีที่แหล่งปิโตรเลียม         

เสำเถียร-เอ เพิ่มก ำลงักำรผลิตเกินกว่ำโรงงำนผลิตผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมจะรับได ้หรือกรณีโรงงำนผลิตผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม

ไม่สำมำรถส่งก๊ำซเชือ้เพลิง (Fuel Gas) ได ้เช่น หยุดซ่อมบ ำรุงโรงงำนประจ ำปี เป็นตน้ 
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สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขาย Associated Gas กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

วนัที่ท ำสัญญำ วนัที่ 1 เมษำยน 2559 

คู่สญัญำ 1. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด  หรือ “ผู้ซือ้” 
2. บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) หรือ “ผู้ขาย” 

ระยะเวลำมีผลใชบ้งัคบัของขอ้ตกลง ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2559 ถึงวนัที่ 14 มีนำคม 2564 

สินคำ้ที่จะซือ้ขำย ก๊ำซที่ไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมจำกฐำนผลิตเสำเถียร-เอ ที่ตัง้อยู่ใน
พืน้ที่สมัปทำนปิโตรเลียม Block S1 

รำคำซือ้ขำย เป็นไปตำมที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย 

• การจัดซือ้วัตถุดิบเพ่ือใช้ในโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า-เอ 
1.  ก๊ำซจำกกำรผลิตปิโตรเลียม (Associated Gas) เป็นวัตถุดิบหลกัในกระบวนกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ-เอ ซึ่ง

เป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมของฐำนผลิตประดู่เฒ่ำ -เอ ของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งไดร้บัสัมปทำนปิโตรเลียมจำกกระทรวงพลงังำน แหล่งประดู่เฒ่ำ-เอ อ ำเภอกงไกรลำศ จงัหวัดสโุขทยั โดย
บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด ท ำสญัญำซือ้ Associated Gas จำกบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

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

วนัที่ท ำสัญญำ วนัที่ 1 เมษำยน 2559 

คู่สญัญำ 1. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด  หรือ “ผู้ซือ้” 
2. บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) หรือ “ผู้ขาย” 

ระยะเวลำมีผลใชบ้งัคบัของขอ้ตกลง ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2559  ถึงวนัที่ 14 มีนำคม 2564 

สินคำ้ที่จะซือ้ขำย ก๊ำซที่ไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมจำกพืน้ที่ฐำนผลิตประดู่เฒ่ำ-เอ ที่ตัง้
อยู่ในพืน้ที่สัมปทำนปิโตรเลียม Block S1 

รำคำซือ้ขำย เป็นไปตำมที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
กำรผลิตของโรงไฟฟ้ำที่อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสโุขทัย เป็นกำรผลิตโดยใช้ก๊ำซเชือ้เพลิง (Fuel Gas) เป็นวัตถุดิบหลักซึ่ง

ถือเป็นพลงังำนสะอำด เนื่องจำกเป็นเชือ้เพลิงที่มีประสิทธิภำพสูง มีกำรเผำไหม้ที่สมบูรณ ์มีค่ำมลพิษต ่ำ ช่วยลดกำรสรำ้งก๊ำซ
เรือนกระจกซึ่งเป็นสำเหตุของภำวะโลกรอ้น รวมทั้งกำรใช้ก๊ำซเหลือทิง้ที่ไดจ้ำกกำรผลิตปิโตรเลียมของฐำนผลิตเสำเถียร -เอ 
และประดู่เฒ่ำ-เอ ของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) น ำกลับมำใชใ้ห้เกิดประโยชน ์เพื่อเป็นกำรลด
ปัญหำกำรเผำท ำลำย Associated Gas ทิง้ไปออกสู่บรรยำกำศโดยไม่เกิดประโยชน์ ลดมลภำวะทำงอำกำศและเสียง และลด
กำรท ำลำยสภำพแวดลอ้ม ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในพืน้ที่ใกลเ้คียง 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ในปี 2562 โรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้เพิ่มขึน้ เนื่องจำกผู้ขำยก๊ำซเชื ้อเพลิง (โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม) สำมำรถผลิตและส่งก๊ำซเชือ้เพลิงซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีผ่ำนระบบขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อให้กับโรงไฟฟ้ำเสำเถียร -
เอ ไดเ้พิ่มขึน้ รวมถึงในกรณีที่ผู้ขำยไม่สำมำรถส่งก๊ำซเชือ้เพลิงได ้ก็ยงัมีแหล่งวตัถุดิบทำงเลือก Associated Gas  ทดแทนก๊ำซ
เชือ้เพลิง ดังนั้นโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ จึงสำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง  ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ
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ประดู่เฒ่ำ-เอ นัน้ บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) มีกำรเจำะหลมุกำรผลิตน ำ้มนัเพิ่มขึน้ในช่วงไตรมำศ
ที่ 2 ของปี 2562 ท ำให้ปริมำณวัตถุดิบที่เป็น Associated Gas เพิ่มขึน้มำกกว่ำในปี 2561 ท ำให้ภำพรวมกำรผลิตไฟฟ้ำของ
โรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ-เอ ดีขึน้และสำมำรถผลิตไฟฟ้ำไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

 สภำพกำรแข่งขนัของโรงไฟฟ้ำในอุตสำหกรรมเดียวกันค่อนขำ้งต ่ำ เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ ใชก๊้ำซเชือ้เพลิงและก๊ำซ
เหลือทิง้ที่เป็นผลพลอยไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมเป็นเชื ้อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำขำยให้กับกำรไฟฟ้ำส่ วน
ภูมิภำค ส่วนโรงไฟฟ้ำประดู่เฒ่ำ-เอ นับเป็นโรงไฟฟ้ำแห่งแรกในอ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย ที่ใช้ก๊ำซเหลือทิง้ที่เป็นผล
พลอยไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมเป็นเชือ้เพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำขำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เมื่อเปรียบเทียบก ำลงักำรผลิตของโรงไฟฟ้ำ กับบริษัทอื่นในเขตพืน้ที่ใกลเ้คียงที่ด ำเนินธุรกิจในกลุ่ม
อุตสำหกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำแลว้ พบว่ำโรงไฟฟ้ำ มีก ำลังกำรผลิตรวมนอ้ยกว่ำ แต่จะมีกำรแข่งขันจำกกลุ่มอุตสำหกรรมอื่น คือ 
อุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน เช่น พลังงำนแสงอำทิตย ์ซึ่งปัจจุบันภำคเอกชนใหค้วำมสนใจและลงทุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแผง
โซล่ำเซลลเ์ป็นจ ำนวนมำก เพรำะเป็นพลังงำนที่ใชแ้ลว้ไม่มีวันหมด เป็นพลงังำนสะอำดไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษทำงอำกำศและเสียง 
ค่ำใช้จ่ำยลงทุนต ่ำ รวมทัง้มีพลงังำนทำงเลือกอื่น ๆ ไดแ้ก่ พลังงำนลม พลงังำนน ำ้ เชือ้เพลิงชีวภำพ เป็นตน้ ซึ่งถือเป็นพลังงำน
ทำงเลือกที่ภำครัฐให้กำรสนับสนุน เนื่องจำกสำมำรถใช้ทดแทนพลังงำนจำกฟอสซิลที่ใช้แลว้หมดไป เช่น ถ่ำนหิน น ำ้มันดิบ 
ก๊ำซธรรมชำติ เป็นตน้ รวมทั้งพลังงำนทดแทนดังกล่ำวเป็นพลังงำนสะอำด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม 
ทัง้นีต้ำมแผนพัฒนำและส่งเสริมกำรใชพ้ลังงำนทดแทน 15 ปี ระหว่ำง 2555-2564 มีแผนที่จะให้มีกำรใช้พลังงำนทดแทนเป็น
สดัส่วน 20% ของพลังงำนทัง้หมด ส่งผลใหใ้นอนำคตสภำพกำรแข่งขนัจำกกลุ่มอุตสำหกรรมพลงังำนทดแทนมีแนวโน้มสูงขึน้
อย่ำงต่อเนื่อง 

 

2.3.4  การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืชพลังงาน  
บริษัทได้มีกำรลงทุนในกำรก่อสรำ้งโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลังงำน จ ำนวน 1 โครงกำร ที่อ  ำเภอ     

แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ก ำลงักำรผลิต 1.5 เมกะวัตต ์ซึ่งเร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชยเ์มื่อเดือนธันวำคม 2558  ส ำหรับอีก 2 
โครงกำร ซึ่งลงทุนโดย UAC TPT ที่อ  ำเภอภูผำม่ำน จงัหวดัขอนแก่น นัน้ ก่อสรำ้งเสร็จแลว้ทั้ง 2 โครงกำร และก ำลงัเร่ิมตน้เดิน
ระบบ 1 โครงกำร เพื่อเตรียมควำมพรอ้มส ำหรับกำรขำยไฟฟ้ำ โดยมีก ำลังกำรผลิตโครงกำรละ 1.5 เมกะวัตต ์ซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรขอใบอนุญำตขำยไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซึ่งจะท ำให้มีก ำลงักำรผลิตรวมทั้งสิน้ 4.5 เมกะวัตต ์  ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับ
นโยบำยและกำรพิจำรณำของหน่วยงำนภำครัฐ 

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน แม่แตง  
โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกพืชพลงังำน แม่แตง ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ บนที่ดินเช่ำบริเวณใกลกั้บฟำรม์สกุรของ

บริษัท มงคล แอนด ์ซันสฟ์ำรม์ จ ำกัด (ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท) เนือ้ที่ประมำณ 15 ไร่ ผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกก๊ำซ
ชีวภำพที่ได้จำกกำรหมักพืชพลังงำน โดยออกแบบให้มีก ำลังกำรผลิตสูงสุด 1.5 เมกะวัตต ์และโรงงำนดังกล่ำวนี ้ไดร้ับกำร
รบัรองระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 จำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด เมื่อเดือนธันวำคม 
2559  

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
 พลังงำนไฟฟ้ำที่ส่งขำยปริมำณสูงสดุ 1.0 เมกะวัตต ์ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต ์ควำมถ่ี 50 เฮิรต์  ซึ่งไดม้ำจำกกำรน ำ
พืชพลงังำนมำหมกัใหไ้ดก๊้ำซชีวภำพที่มีปริมำณก๊ำซมีเทนประมำณ 50-55% แลว้ส่งเขำ้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ 
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ท่ีตั้งโครงการ  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถำนที่ตัง้โครงกำร: อ ำเภอแม่แตง จงัหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 ลูกค้ำโดยตรงของบริษัทในกำรจ ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ คือ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเพียงรำยเดียว ทั้งนี ้สืบเนื่องมำจำก
โครงกำร โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้พืชพลังงำนของบริษัท เป็นโครงกำรที่ เกิดจำกกำรร่วมมือของ
ภำครฐับำลโดยส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) กระทรวงพลังงำน ตำมโครงกำร “โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซ
ชีวภำพส ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรม” เพื่อส่งเสริมให้มีกำรน ำพืชพลงังำนมำแปรรูปเป็นก๊ำซชีวภำพเพื่อใชเ้ป็นพลังงำนทดแทน
ในรูปควำมรอ้นและไฟฟ้ำ  

 
นโยบายก าหนดราคา 

 กำรก ำหนดรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน เร่ืองกำรรับซือ้ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน (ไม่รวมพลังงำนแสงอำทิตย์) ในอัตรำคงที่แบบ “FiT  หรือ Feed in tariff” ส ำหรับโครงกำรพลังงำนไฟฟ้ำจำกพืช
หมนุเวียนขนำดเล็กมำก (VSPP) โดยมีระยะเวลำของสญัญำ 20 ปี  

สาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 

วนัที่ท ำสัญญำ วนัที่ 26 มิถุนำยน 2558 

คู่สญัญำ 1. บริษัท ยูนิเวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท ์แอนด ์เคมิคัลส ์จ ำกัด (มหำชน)    
      (ชื่อเดิมของ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน)) 
2. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

สินคำ้ที่จะซือ้ขำย พลงังำนไฟฟ้ำ  

อำยุสัญญำ  20 ปี นบัตัง้แต่วนัที่เร่ิมตน้จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์(COD)  

ปริมำณกำรซือ้ขำยก๊ำซ พลงังำนไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 1.0 เมกะวตัต ์ที่ระดบัแรงดนั 22,000 โวลต ์

รำคำซือ้ขำยก๊ำซ เป็นไปตำมที่ก ำหนดในสญัญำ 
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การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
การผลิต 
 โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลิงก๊ำซชีวภำพ เป็นกำรน ำเอำเทคโนโลยีกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพแบบ CSTR 
จำกประเทศอิตำลี มำใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตก๊ำซชีวภำพให้สูงขึน้ส ำหรับน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ระบบกำรผลิต
ไฟฟ้ำใชว้ตัถุดิบในกระบวนกำรผลิตไดแ้ก่ น ำ้มลูสกุร และใช้วตัถุดิบหลกัเป็นพืชพลงังำน โดยระบบกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัรใน
กระบวนกำรผลิตจะเป็นแบบอัตโนมัติท ำงำนต่อเนื่องกัน และอำศัยกระบวนกำรทำงชีวภำพของจุลินทรียใ์นกำรย่อยสลำยให้
เกิดก๊ำซชีวภำพ และผ่ำนระบบกำรปรับปรุงคุณภำพของก๊ำซชีวภำพก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ และผลิตกระแสไฟฟ้ำ
จ่ำยใหกั้บกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคและใช้ส ำหรบัโรงงำน 

 
 เร่ิมจำกกำรน ำพืชพลังงำนเขำ้มำหมกัถังหมกัแบบกวนสมบรูณ์ (CSTR) ให้เกิดกำรย่อยสลำยเป็นก๊ำซชีวภำพ ก๊ำซชีวภำพที่

ไดม้ำจะถูกน ำมำแยกควำมชืน้ออก เพิ่มแรงดนั แลว้ส่งเขำ้เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้ำส่งขำยใหท้ำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

 ในส่วนของน ำ้หมักที่ใช้แลว้จะถูกน ำมำแยกกำก โดยกำกที่ไดน้ ำไปผลิตเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ขำยให้เกษตรกร และน ำ้ที่ถูก
แยกออกมำส่วนหนึ่งจะถูกวนกลับเข้ำไปในระบบเพื่อรักษำสภำวะส่วนที่เหลือจะถูกส่งไปยังระบบบ ำบัดก่อนจะน ำไปใช้รด
แปลงหญำ้ต่อไป 

วัตถุดิบ 
วตัถุดิบหลักในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ ส ำหรบัใช้เป็นเชือ้เพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำมำจำกบริษัท กรีนกลำส แอนด ์ดีเวอร์

ลอปเมน้ท ์จ ำกัด ที่อยู่ในพืน้ที่ใกลเ้คียงกับบริษัท เป็นผูป้ลูกและส่งหญ้ำเนเปียรร์ำยใหญ่ใหกั้บโรงงำน และรบัจำกเกษตรกรผู้
ปลกูรำยย่อยในพืน้ที่ใกลเ้คียง ซึ่งสะดวกและง่ำยต่อกำรขนส่งวัตถุดิบ  

ปัจจุบนับริษัท กรีนกลำส แอนด ์ดีเวอรล์อปเม้นท ์มีพืน้ที่ปลกูหญ้ำเนเปียรป์ระมำณ 1,000 ไร่ โดยบริหำรจดักำรใหส้ำมำรถ
ส่งหญำ้เนเปียรใ์หกั้บโรงำนผลิตไฟฟ้ำไดต้ลอดทัง้ปีใหเ้พียงพอส ำหรบักระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ 

นอกจำกนี ้ในฤดูกำลที่เกษตรกรในพื ้นที่ใกลเ้คียงปลูกข้ำวโพด หลังจำกหักฝักข้ำวโพดไปขำยแล้ว เกษตรกรจะน ำต้น
ข้ำวโพดมำขำยให้กับโรงงำน เพื่อโม่เป็นวัตถุดิบ เป็นกำรส่งเสริมให้เกษตรกรมีรำยได้ ลดมลภำวะจำกกำรเผำตน้ข้ำวโพด             
ที่ก่อใหเ้กิดปัญหำหมอกควันและฝุ่น PM10  PM2.5 ในพืน้ที่ภำคเหนือ อีกทั้งโรงงำนยงัมีวัตถุดิบเพิ่มส ำหรบักระบวนกำรผลิต
โดยสำมำรถเก็บไวใ้ชไ้ดต้ลอดทัง้ปี 
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การปรับปรุงคุณภาพผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต 
     ผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพืชพลังงำน เมื่อผ่ำนเคร่ืองแยกกำก (Separator) จะมีปริมำณ 500-600 ตัน     
ต่อเดือน  สำมำรถน ำไปใช้เป็นวสัดุปรบัปรุงดิน และผสมเป็นดินปลกู ที่ช่วยเพิ่มจุลินทรียแ์ละธำตุอำหำรพืช N P K ในดิน  ช่วย
ปรบัสภำพดินที่เส่ือมโทรมจำกกำรท ำเกษตรกรรม ช่วยแกปั้ญหำดินเปรีย้ว ดินเป็นกรด รวมถึงใชเ้ป็นวตัถุดิบตัง้ตน้ของกำรผลิต
ปุ๋ ยอินทรียไ์ดอ้ีกดว้ย  

        โรงงำนไดม้ีโครงกำรปรบัปรุงคุณภำพวสัดุปรับปรุงดินใหไ้ดคุ้ณภำพ มำตรฐำน ไดม้ีกำรคิดคน้สูตร ส่วนผสม รวมถึงกำร
จัดหำเคร่ืองจักรใหม่ ๆ ที่ช่วยในกำรเพิ่มปริมำณ คุณภำพ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ดีย่ิงขึน้ไป โดยโรงงำนไดจ้ัดท ำโครงกำร 
CSR/SD ร่วมกับชุมชนในกำรแจกจ่ำยและให้เกษตรกรในพื ้นที่ใกลเ้คียงไว้ทดลองใช้ผลพลอยไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตของ
โรงงำนเป็นเวลำเกือบ 3 ปี ช่วยให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่ม ลดค่ำใช้จ่ำย สุขภำพดี และปลอดภัยจนเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
เกษตรกรผูใ้ช ้

การริเร่ิมผลิตในรูปแบบบรรจุภัณฑ ์
หลังจำกที่ผลพลอยไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตเป็นที่ยอมรบัในตลำดแลว้ จึงไดริ้เร่ิมผลิตในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ทดลองผลิต

ในรูปแบบของชุดพรอ้มปลกู เพื่อให้สะดวก ง่ำยต่อกำรใช้งำนและขนส่ง รวมถึงกระบวนกำรอัดเม็ดที่จะช่วยรกัษำคุณภำพของ
วสัดุปรับปรุงดินและยืดอำยุกำรเก็บรักษำให้ได้นำนขึน้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่ำและพัฒนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของโรงงำนแม่
แตงในอนำคตดว้ย 

 
 
 

 

 

 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลิงก๊ำซชีวภำพโดยใชพ้ืชพลงังำน ที่อ ำเภอแม่แตง จงัหวัดเชียงใหม่ เป็นกำรน ำของเสียจำกฟำรม์

สกุรมำให้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดมลพิษและบ ำบัดของเสีย ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
และกำรน ำพืชพลังงำนเข้ำมำหมักร่วมและใช้เป็นวัตถุดิบหลักเป็นกำรช่วยลดมลพิษทำงอำกำศ ช่วยลดกำรเผำท ำลำยต้น
ขำ้วโพด อนัจะก่อใหเ้กิดปัญหำมลภำวะจำกหมอกควนั 

ดังนั้น โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ จึงเป็นกำรช่วยลดมลพิษจำกชุมชน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงไม่ตอ้ง
จดัท ำรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) เนื่องจำกเป็นโรงงำนขนำดเล็ก และยังเป็นโครงกำรอนุรกัษ์พลังงำนที่ผลิตพลงังำน
โดยไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนใกลเ้คียง 

ทั้งนี ้โรงงำนยังได้จัดท ำรำยงำนกำรก ำกับดูแลส่ิงแวดล้อม (COP) และตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อมโดยหน่วยงำน
ภำยนอกและติดตำมผลประจ ำปี เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจดำ้นควำมปลอดภยัใหแ้ก่พนกังำนและชุมชนรอบขำ้งอีกดว้ย 
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แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
กำรบริหำรงำนของกลุ่มบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ไดด้ ำเนินกำรตำมนโยบำยคุณภำพดงันี ้  

“มุ่งเนน้ กำรผลิต และจดัหำผลิตภณัฑ์ที่ดีมีคุณภำพ ส่งมอบสินคำ้ที่ถูกตอ้งและตรงเวลำ พฒันำบุคคลำกรเพื่อเพิ่มศกัยภำพใน
กำรแข่งขนั” โดยมีแนวทำงด ำเนินงำนดงันี ้
1. ผลิตและจดัหำผลิตภณัฑท์ี่ดีมีคุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
2. ควบคุมกระบวนกำรส่งมอบและภำยหลงักำรส่งมอบให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของผลิตภัณฑแ์ละลกูคำ้ เพื่อสรำ้งควำมพึง

พอใจลกูคำ้สงูสดุ 
3. ส่งเสริมกำรฝึกอบรมและพฒันำบุคลำกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

 เนื่องจำกโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม นีเ้ป็นโครงกำรที่รัฐบำลท ำกำรสนบัสนุนและ
มีกำรท ำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำในอตัรำ FiT (Feed in tariff) ที่แน่นอนเป็นระยะเวลำที่ 20 ปี ท ำใหไ้ม่มีกำรแข่งขนัในเร่ืองของกำร
ผลิตอีกทั้งโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำนี ้เป็นโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก(VSPP) ซึ่งถือว่ำน้อยมำกเมื่อเทียบกับกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของ
ประเทศไทย 

 

2.3.5  การผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล  
บริษัทไดเ้ข้ำถือหุ้นร่วมกับบริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยของบริษัท บำงจำก คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

(“BCP”) ในบริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด (“BBF”) สดัส่วนรอ้ยละ 30 และ 70 ตำมล ำดับ  ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอบำงปะอิน จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยำ  ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงเหลวที่น ำไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทน
บำงส่วนในน ำ้มนัดีเซลที่ไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้ไดน้ ำ้มนัไบโอดีเซลประเภทต่ำง ๆ เช่น น ำ้มนัไบโอดีเซล B7 
โดยแรกเร่ิม BBF มีก ำลังกำรผลิตไบโอดีเซลเท่ำกับ 360,000 ลิตรต่อวัน  ต่อมำในปี 2557  ไดล้งทุนก่อสรำ้งโรงงำนที่ 2 ตัง้อยู่
บนพืน้ที่เดียวกับโรงงำนแรก โดยเพิ่มก ำลังกำรผลิตอีก 450,000 ลิตรต่อวัน  ซึ่งก่อสรำ้งแลว้เสร็จและเร่ิมรบัรูร้ำยไดใ้นไตรมำส 
3 ปี 2559 โดยมีก ำลังกำรผลิตรวมเป็น 810,00 ลิตรต่อวัน และปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรเพิ่มก ำลังกำรผลิตเป็น 1,000,000      
ลิตร/วนั และผลิต B100 Type2 ตำมมำตรฐำนล่ำสดุของกรมธุรกิจพลังงำน 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
BBF เป็นผู้ผลิต จ ำหน่ำย และจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งเป็นเชื ้อเพลิงเหลวที่ไดจ้ำกกำรน ำน ้ำมัน  

ปำล์มดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกน ำ้มันปำล์ม เช่น ไขน ำ้มันปำล์ม (Palm Stearine) มำผ่ำนกระบวนกำรทำงเคมีที่เรียกว่ำ 
ทรำนสเ์อสเทอริฟิเคชนั (Transesterification Process) โดยใหน้ ำ้มันปำลม์ดิบหรือผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ำกน ำ้มันปำลม์ท ำปฏิกิริยำ
กับแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ เมธำนอล และมีด่ำงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำ เพื่อเปล่ียนใหโ้มเลกุลของน ำ้มันปำลม์มีขนำดเล็กลง จนเกิดเป็น
สำร    เอสเตอรท์ี่คุณสมบติัใกลเ้คียงกับน ำ้มันดีเซล สำมำรถน ำมำใชท้ดแทนน ำ้มันดีเซลไดโ้ดยตรง เรียกว่ำ “ไบโอดีเซล” หรือ 
“B100” นอกจำกนี ้ในกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลยงัไดผ้ลิตภณัฑพ์ลอยได ้(by product) กลีเซอรีนดิบ Technical Grade ซึ่งมี
ควำมต้องกำรในตลำดเพิ่มขึ ้นมำกในปัจจุบัน เพื่อน ำไปผลิตเป็นสินค้ำในอุตสำหกรรมต้นน ้ำของเคมีภัณฑ์อื่นต่อไป 
นอกเหนือจำกกำรใชใ้นอุตสำหกรรมอำหำร ยำ และเคร่ืองส ำอำง เป็นตน้ 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

• ผลิตภณัฑไ์บโอดีเซล 
 ผลิตภัณฑไ์บโอดีเซลจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด โดยมีกลุ่มโรงกลั่นน ำ้มนัเป็นกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยหลกั เพื่อน ำไบโอดีเซล
ไปผสมกับน ำ้มันดีเซลให้ได้น ำ้มันไบโอดีเซลเกรดต่ำง ๆ ปัจจุบันลูกคำ้รำยใหญ่สุด คือ BCP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ BBF โดย 



                                                                                                                            บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562                                      หนำ้ 48 
 

 

BCP มีข้อตกลงกับ BBF ในกำรรับซือ้ไบโอดีเซลที่ผลิตไดใ้นอัตรำส่วนขั้นต ่ำตำมที่ก ำหนดในข้อตกลงดังกล่ำว ส ำหรับลูกค้ำ
รำยอื่นไดแ้ก่ โรงกลั่นน ำ้มนัขนำดใหญ่อื่น ๆ 

• กลีเซอรีน 
 กลีเซอรีนเป็นผลพลอยไดท้ี่ไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล โดยจ ำหน่ำยให้แก่บริษัทผูค้ำ้รำยใหญ่ทั้งในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศ (Trader) เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อใหกั้บผูใ้ชใ้นอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมอำหำร ยำ และเคร่ืองส ำอำง 
รวมทัง้อุตสำหกรรมตน้น ำ้ของเคมีภัณฑอ์ื่น ๆ 

นโยบายการก าหนดราคา 
กำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยไบโอดีเซล  BBF ใช้สูตรรำคำ ตำมประกำศของคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน เร่ือง 

รำคำอ้ำงอิงเอทำนอลแปลงสภำพและไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมนัเป็นหลัก ในกำรเจรจำหรือย่ืนประมูลกับ
ลกูคำ้  

กำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กลีเซอรีนดิบ  BBF ตั้งรำคำจ ำหน่ำยจำกรำคำอ้ำงอิงของรำคำกลีเซอรีนในตลำด
เอเชีย และใหส่้วนลดตำมระดบัชัน้คุณภำพของผลิตภณัฑใ์นเกณฑใ์นกำรเจรจำรำคำส่งออกต่ำงประเทศ  

การแข่งขัน 
ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบกำรผลิตไบโอดีเซลหลำยรำย ก ำลงักำรผลิตโดยรวมมำกกว่ำควำมตอ้งกำรในประเทศ แต่ BBF ไม่ได้

ผลกระทบจำกกำรแข่งขันในธุรกิจมำกนัก เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลที่ BBF ผลิตไดจ้ัดจ ำหน่ำยให้แก่ BCP ซึ่งเป็นบริษัท
แมแ่ละบริษัทผูค้ำ้น ำ้มันอื่น ๆ เพื่อน ำไปผสมกับน ำ้มนัดีเซลในอัตรำส่วนต่ำง ๆ และจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ใชน้ ำ้มนั ทัง้นี ้ตำมสญัญำ
ซือ้ขำยผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่ำง BBF และ BCP ก ำหนดให้ BCP จะตอ้งรับซื ้อผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 จำก 
BBF ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 60 ของผลิตภัณฑท์ั้งหมดที่ผลิตได ้ ส ำหรบักลีเซอรีนดิบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยไดจ้ำกกำรผลิตไบโอ
ดีเซล จ ำหน่ำยใหกั้บบริษัทและผูค้ำ้รำยใหญ่ (TRADER) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  

 รฐับำลไดม้ีกำรส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซลเป็นพลังงำนทดแทนอย่ำงต่อเนื่องโดยไดป้ระกำศให้ใช้น ำ้มันดีเซล B10 เป็น
พืน้ฐำนตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี ้ คำดว่ำแนวโน้มควำมต้องกำรไบโอดีเซลจะเพิ่มสูงขึน้ในอนำคต  ซึ่ง
สอดคลอ้งกับทิศทำงกำรใช้น ้ำมันไบโอดีเซลที่เพิ่มสูงขึน้ และเป็นไปตำมนโยบำยของภำครัฐที่ส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซลและ
พลังงำนทดแทนอย่ำงต่อเนื่อง   ซึ่งปัจจุบัน BBF ไดม้ีกำรขยำยก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมเป็น 1,000,000 ลิตรต่อวัน เพื่อรองรับ
กำรขยำยตวัของกำรใชไ้บโอดีเซลของประเทศ 

กลยุทธก์ารแข่งขัน 
1. มีกำรเลือกใช้เทคโนโลยีกำรผลิตแบบอัตโนมัติและมีควำมยืดหยุ่นในกำรเลือกใชว้ัตถุดิบสูง ซึ่งถึงแม้จะมีมลูค่ำกำรลงทุนสูง
กว่ำ แต่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเร่ืองตน้ทุนกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกประสิทธิภำพกำรผลิต เช่น ผลได ้(Yield) ที่สูง 
และควำมตอ้งกำรใช้ Utility เช่น เชื ้อเพลิง ไฟฟ้ำ สำรเคมี ที่ต ่ำกว่ำระบบธรรมดำ (Batch) มำก ส่งผลถึงตน้ทุนกำรผลิตที่
ลดลงในระยะยำว 

2. มีเทคโนโลยีดำ้นวัตถุดิบที่ยืดหยุ่น ส่งผลใหส้ำมำรถเลือกใชว้ตัถุดิบไดห้ลำกหลำยตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ที่ต่ำงกันในแต่
ละช่วงของฤดูกำล 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ของเสียจำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล ประกอบดว้ยของเสีย 3 ประเภท ไดแ้ก่ น ำ้เสียจำกกระบวนกำรผลิต (Waste 

Water) อำกำศเสียและมลภำวะทำงเสียง (Air Pollution & Noise) และของเสียที่เป็นของแข็ง (Solid Waste) ซึ่งโรงงำนของ 
BBF ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนรำชกำรต่ำง  ๆ ได้แก่ กำรควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ ้ง ซึ่งเป็นไปตำมประกำศ
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กระทรวง วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี และกำรควบคุมกำรปล่อยทิง้อำกำศเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งตอ้งปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกฎหมำยว่ำดว้ยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ โดยที่ผ่ำนมำ BBF ได้จัดท ำรำยงำนกำรตรวจวัดด้ำนส่ิงแวดล้อมต่อกรมโรงงำน และได้ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก ำหนด  

ทัง้นี ้กระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลของ BBF วตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบจำกธรรมชำติ ผลิตภณัฑ์ผลพลอยไดร้วมทัง้ของ
เสียที่ออกจำกกระบวนกำรผลิต เป็นชนิดที่สำมำรถย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภำวะต่อส่ิงแวดลอ้ม            
แต่อย่ำงไรก็ตำม กระบวนกำรผลิตมีส่วนประกอบของสำรเคมีซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ น ำ้เสีย และส่ิงปฏิกูล
ที่เป็นของแข็งเกิดขึน้  BBF ก ำจดัของเสียดงักล่ำว ดงันี ้

1) น ำ้เสีย (Waste Water) 
BBF มีระบบบ ำบัดน ำ้เสีย (Waste Water Treatment) โดยมีขั้นตอนกำรหมนุเวียนน ำ้จำกกระบวนกำรผลิตมำใชซ้ ำ้ เพื่อ

ลดปริมำณน ำ้ทิง้จำกขัน้ตอนกำรผลิตให้มีปริมำณต ่ำที่สุด น ำ้เสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตมีปริมำณประมำณ 100 ลูกบำศก์
เมตรต่อวนั และน ำ้เสียที่เกิดขึน้ไม่มีกำรปนเปื้อนของโลหะหนกั  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร เช่น น ำ้และสำรเคมี BBF ไดอ้อกแบบและก่อสรำ้งระบบจดักำรน ำ้ดว้ยบึงประดิษฐ์ 
โดยอำศยัธรรมชำติในกำรบ ำบดัน ำ้และระเหย เพื่อให้เป็นโรงงำนไบโอดีเซลแห่งแรกของประเทศที่มีระบบกำรจัดกำรน ำ้แบบไม่
ปลดปล่อยออกสู่ภำยนอก หรือ Zero Discharge  

น ำ้ที่ผ่ำนกำรบ ำบัดจำกระบบบ ำบัดน ำ้เสียหลักของโครงกำรจะถูกส่งเข้ำระบบ Reverse Osmosis เพื่อน ำน ำ้กลับไปใช้
หมุนเวียนภำยในกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น น ำ้ทดแทนในระบบหล่อเย็น (Cooling Tower) รดน ำ้ตน้ไม ้หรือท ำควำมสะอำด ท ำใหไ้ม่
มีกำรปล่อยน ้ำจำกกระบวนกำรผลิตออกสู่ ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคุณลักษณะของน ้ำทิ ้งของกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 

2) ส่ิงปฏิกูลที่เป็นของแข็ง (Solid Waste)  
กระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล มีส่ิงปฏิกูลที่เป็นของแข็งเกิดขึน้ โดยปฏิกูลของแข็งที่เกิดขึน้จำกกระบวนกำรผลิตพลงังำน

ทดแทนจำกพืชน ำ้มัน สำมำรถน ำไปเป็นประโยชนต่์ออุตสำหกรรมอื่นได ้เช่น กำกตะกอนบ่อบ ำบัด และดินฟอกสีก็สำมำรถใช้
เป็นปุ๋ ยในทำงดำ้นเกษตรกรรมไดเ้ป็นอย่ำงดี และส ำหรบัส่วนที่เหลือจะจำ้ง Outsource ในกำรก ำจดัของเสีย 

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

ปฏิกิริยำมำใช้ใหม่ ท ำให้ไม่มีอำกำศปนเปื้อนไอระเหยของสำรเคมีออกสู่บรรยำกำศ จึงไม่จ ำเป็นตอ้งมีระบบบ ำบัดอำกำศ           
แต่อย่ำงใด ในส่วนของคุณภำพระดบัควำมดงัเสียงไม่เกินมำตรฐำนที่ควบคุม จึงไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งมีระบบจดักำรเป็นพิเศษ 

 

2.4 ธุรกิจด้านการรับเหมาก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction : EPC) และการให้บริการ
เดินเครื่องและบ ารุงรักษา (Operation & Maintenance : O&M) 

2.4.1 บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด (บริษัทร่วม) จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2556 โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง บริษัท       
ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) และ Sebigas S.r.L. จำกประเทศอิตำลี  ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจดำ้นพลงังำนไฟฟ้ำและ
กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ  รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชำญดำ้นกำรรับเหมำก่อสรำ้งโรงงำนก๊ำซชีวภำพมำมำกกว่ำ 50 โครงกำรในทวีป
ยุโรป  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรับเหมำก่อสรำ้งโรงงำนก๊ำซชีวภำพ และโรงงำนดำ้นพลังงำนต่ำง ๆ  
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ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศในภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ปัจจุบันมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งจ ำนวน 4 แห่ง ทั้ง
ในและต่ำงประเทศรวมก ำลงักำรผลิต 9 เมกะวตัต ์

2.4.2 บริษัท เอ็นเนอรเ์รย ์ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทร่วม) จดัตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2559 โดยเป็นกำรร่วม
ทุนระหว่ำง บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) และ Enerray S.p.A. จำกประเทศอิตำลี  ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นกำร
รบัเหมำก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตยใ์นทวีปยุโรป  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรรับเหมำ
ก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงกำรให้บริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรักษำ (Operation & Maintenance : 
O&M) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในภำคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ปัจจุบันมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งและ
ใหบ้ริกำร O&M สรุปไดด้งันี ้

- งำนรบัเหมำก่อสรำ้ง   จ ำนวน 2.76 เมกะวตัต ์
- งำนบริกำร O&M        จ ำนวน 79 เมกะวตัต ์
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อลดผลกระทบจำกปัจจยัเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้ ทัง้จำกปัจจัย
ภำยในและปัจจยัภำยนอก ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะท ำหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียง
อย่ำงเป็นระบบและใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงมำด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำม
เส่ียง โดยใหผู้จ้ดักำรฝ่ำยทุกหน่วยงำนเป็นคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง และใหถื้อว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นหนำ้ที่รบัผิดชอบ
ของทุกคนและทุกหน่วยงำน ในกำรจดักำรและควบคุมควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้จำกกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทที่
มีกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ปัจจัยควำมเส่ียงต่ำงๆ ที่ปรำกฏในปีที่ผ่ำนมำไดร้ับกำรบริหำร จัดกำรให้อยู่ในระดับที่
ยอมรบัไดแ้ละเหมำะสม  และในปี 2562 บริษัทมีควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคญัต่ำง ๆ ดงันี ้

1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ ์ (Strategic Risk)  

1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจ  
บริษัทตั้งเป้ำขยำยธุรกิจดำ้นพลังงำนสะอำด เคมีภัณฑ์และสำธำรณูปโภค โดยมีแผนขยำยกำรลงทุนทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจโดยลงทุนในธุรกิจใหม่  ๆ  บริษัทอำจตอ้งเผชิญกับควำมไม่แน่นอน
ของสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ ควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ รำคำวัตถุดิบ ปริมำณวัตถุดิบและรำคำปิโตรเคมี จึงอำจ
เกิดควำมเส่ียงที่ท ำให้บริษัทไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธท์ี่วำงไว้  เพื่อลดควำมเส่ียงที่อำจจะ
เกิดขึน้ บริษัทไดจ้ดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกปี เพื่อร่วมกันวิเครำะหแ์นวโนม้ อนำคตของสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นธุรกิจ 
มีกำรทบทวนและปรบัทิศทำงกลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ 

1.2  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ   
บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยภำครัฐด้ำนต่ำง ๆ เนื่องจำกภำครัฐอำจมีกำรชะลอหรือ

เปล่ียนแปลงนโยบำยดำ้นต่ำง ๆ รวมถึงนโยบำยดำ้นพลังงำนทดแทน โดยในปี2562 กระทรวงพลังงำนไดอ้อกแนวนโยบำย
โรงไฟฟ้ำชุมชนซึ่งเป็นแนวนโยบำยที่สอดคลอ้งกับกำรลงทุนดำ้นโรงไฟฟ้ำเชือ้เพลิงไบโอก๊ำซจำกพืชพลงังำนของบริษัท แต่
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังคงเดินหน้ำโครงกำรลงทุนกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำน CLMV และให้ควำมส ำคัญในกำรให้เกิด
ประสิทธิภำพสงูสดุในกำรผลิตส ำหรบัโครงกำรของบริษัทที่เปิดด ำเนินกิจกำรแลว้ 

1.3  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ปัจจุบันพัฒนำกำรและกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึน้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เกิดกำรคิดคน้นวัตกรรมใหม่  ๆ 

ก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่ำง ๆ และกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบ
กิจกำรตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนกำรท ำงำนในดำ้นต่ำง ๆ ให้สอดคลอ้งไปกับกำรเปล่ียนแปลงดำ้นเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ เพื่อ
ตอบสนอง ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และคู่คำ้ อนึ่ง บริษัทเล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศในองคก์ร
ให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ เพื่อลดควำมเส่ียงและกำรสูญเสียโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้แก่องคก์ร บริษัทมีแนวทำงในกำรปรบัปรุงและพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม้ีควำม
พรอ้มในกำรรองรบักำรขยำยงำนและธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนำคต รวมทัง้กำรเตรียมกำรใหเ้กิดควำมพรอ้มในดำ้นกำร
รักษำควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดีและทันสมัยย่ิงขึ ้น  
นอกจำกนี ้ยงัก ำหนดนโยบำยสนบัสนุนใหพ้นกังำนทุกระดบัเห็นควำมส ำคัญของนวตักรรมเพื่อสรำ้งกำรเติบโตแบบยั่งยืน 
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1.4 ความเสี่ยงด้านการลงทุนในต่างประเทศ 
บริษัทมีแผนกำรขยำยกำรลงทุนด้ำนพลังงำนสะอำด เคมีภัณฑ์และสำธำรณูปโภคในต่ำงประเทศในแถบภูมิภำค 

CLMV ซึ่งเป็นกำรต่อยอดธุรกิจปัจจุบันและเพิ่มโอกำสกำรเติบโตในระยะยำว บริษัทอำจมีควำมเส่ียงอนัเกิดจำกกำรขยำย
กำรลงทุนไปยงัต่ำงประเทศเป้ำหมำยนัน้ ๆ อำทิ  

- สภำวะควำมผนัผวนทำงเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเป้ำหมำย 
- ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน  
- กำรเปล่ียนแปลงดำ้นกำรปกครอง นโยบำยสนับสนุนกำรลงทุน กฎหมำยและกฎเกณฑ์ดำ้นภำษีและดำ้นอื่น ๆ       

ที่เก่ียวขอ้งกับกำรลงทุน  
- ควำมผนัผวนรำคำวตัถุดิบและรำคำสินคำ้และผลิตภณัฑใ์นตลำด  
- ศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถของผูร่้วมทุนและคู่คำ้   

เพื่อลดควำมเส่ียงอนัเกิดจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศดงักล่ำว บริษัทไดม้ีกำรศึกษำและวิเครำะหร์ำยละเอียดดำ้น กฎหมำย 
นโยบำยภำครัฐและประเด็นต่ำง ๆ  ดำ้นภำษี รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่กล่ำวข้ำงตน้ เพื่อประเมินผลกระทบที่อำจจะเกิดขึน้ต่อ
กำรลงทุนและน ำผลกำรวิเครำะหด์งักล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรลงทุน    

  
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk)    
บริษัทมีควำมเส่ียงในดำ้นกำรด ำเนินงำน โดยมีควำมเส่ียงที่ส ำคญั ๆ ดงัต่อไปนี ้

2.1  ความเสี่ยงธุรกิจ จัดหา น าเข้าและจ าหน่ายสารเคมี วัสดุและอุปกรณต์่าง ๆ (Trading)   

 2.1.1 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ 
  บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรให้แก่ลูกค้ำรำยใหญ่ ซึ่งลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัทส่วนใหญ่มี
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจแยกเป็นหลำยกลุ่มธุรกิจ โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีควำมตอ้งกำรสินคำ้ของบริษัทแตกต่ำง
กันไปในหลำยกลุ่มสินคำ้ และมีกำรสั่งซือ้สินคำ้จำกบริษัท รวมทัง้กำรติดต่อ เจรจำ ต่อรองกับบริษัท แยกกันในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเมื่อรวมรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ใหแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจของลูกคำ้รำยใหญ่รำยหนึ่ง ๆ จะมีสดัส่วนที่สูงเมื่อ
เทียบกับรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมของบริษัท  

 บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลูกคำ้รำยใหญ่ในระดับหนึ่ง แต่หำกพิจำรณำถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้
รำยใหญ่ สินค้ำของบริษัทก็มีควำมจ ำเป็นที่ลูกค้ำต้องใช้อย่ำงต่อเนื่อง และสินค้ำบำงประเภทจ ำเป็นต้องใช้ใน
กระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ เนื่องจำกสินค้ำดังกล่ำวบริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตรำยใหญ่ที่มีชื่อเสียงใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งลูกคำ้ของบริษัทให้กำรยอมรับในกำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตดังกล่ำวในกระบวนกำรผลิตของลูกค้ำ  
ดงันัน้ลกูคำ้จึงมีควำมตอ้งกำรซือ้สินคำ้ของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องและบริษัทมีควำมสมัพันธท์ี่ดีกับลูกคำ้ดงักล่ำวมำโดย
ตลอด  นอกเหนือจำกกำรขำยสินคำ้และอุปกรณป์ระเภทต่ำง ๆ แลว้ บริษัทยงัใหค้ ำปรกึษำที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ใหบ้ริกำร
หลงักำรขำย โดยทีมงำนขำยที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในธุรกิจเป็นอย่ำงดี บริษัทมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ลูกคำ้ต่อกำรให้บริกำรของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อน ำมำปรับปรุง อีกทั้งยังให้ค ำแนะน ำและวำงแผนร่วมกับลูกคำ้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร ตลอดจนมีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้อก ำหนดของลูกค้ำอย่ำง
ครบถ้วน ท ำให้บริษัทไดร้ับควำมไว้วำงใจจำกลูกคำ้ดว้ยดีมำโดยตลอด   นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรพัฒนำ
สินคำ้และผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ตลอดจนหำกลุ่มลกูคำ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม เพื่อลดกำรพึ่งพิงลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งมำกเกินไป 
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 2.1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนสินค้า   
 สินคำ้เคมีภัณฑ์ที่บริษัทจ ำหน่ำยส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีรำคำผันแปรตำมรำคำ
น ำ้มันดิบ ในตลำดโลกและภำวะอุตสำหกรรมพลังงำนและปิโตรเคมีที่มีกำรเปล่ียนแปลงเป็นวัฏจักร ท ำให้บริษัทมี
ควำมเส่ียงในเร่ืองของตน้ทุนสินคำ้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อก ำไรขั้นตน้ของบริษัทอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได ้บริษัทไดม้ีกำร
ติดตำมสภำวะกำรเคล่ือนไหวของรำคำเคมีภัณฑท์ั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของรำคำน ำ้มันดิบ
ในตลำดโลกอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเตรียมพรอ้มกับกำรเปล่ียนแปลงรำคำตน้ทุนสินคำ้ของบริษัท และเพื่อวำงแผนกำร
ขำยและวำงแผนกำรบริหำรสินคำ้คงคลังไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ   
   อย่ำงไรก็ตำมควำมเส่ียงของบริษัทจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำสินคำ้ในตลำดโลกจำกปัจจัยดังกล่ำวอำจถูกจ ำกัด
ลงไดใ้นระดบัหนึ่ง เนื่องจำกลกูคำ้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลกูคำ้ที่อยู่ในธุรกิจน ำ้มัน และปิโตรเคมี ซึ่งมีควำมเขำ้ใจใน
สภำวะแนวโนม้ และวัฏจักรของอุตสำหกรรม พลังงำนและปิโตรเคมี ดังกล่ำวอยู่แลว้  ท ำให้บริษัทมีควำมยืดหยุ่นใน
กำรก ำหนดรำคำขำยสินคำ้ได ้หำกมีกำรเปล่ียนแปลงในปัจจัยอันมีผลต่อรำคำสินคำ้ดังกล่ำว ประกอบกับสินคำ้ที่
บริษัทสั่งซือ้หรือน ำเข้ำมำเพื่อจ ำหน่ำยส่วนใหญ่จะมีค ำสั่งซือ้จำกลูกคำ้ล่วงหนำ้ หรือเป็นสินคำ้ที่มีกำรท ำสัญญำซือ้
ขำยกับลกูคำ้เป็นรำยปีและมีกำรก ำหนดรำคำซือ้ขำยที่แน่นอน 

 2.1.3 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ (Principle)   
 บริษัทมีทัง้กำรน ำเขำ้และสั่งสินคำ้จำกผู้ผลิตในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภทสำรเคมี 
และอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ  ซึ่งสินคำ้หลักที่บริษัทจ ำหน่ำยนั้น บริษัทได้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย
ใหกั้บผูผ้ลิตรำยใหญ่ (Principle)    

  บริษัทไดร้ับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินคำ้และอุปกรณ์กับผู้ผลิตสินคำ้รำยใหญ่ดังกล่ำว โดยมีสัญญำเป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร และมีเงื่อนไขในกำรต่ออำยุสัญญำไวอ้ย่ำงชดัเจน บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรที่
คู่สญัญำไม่ต่ออำยุสัญญำหรือขอยกเลิกสัญญำเมื่อครบก ำหนด ซึ่งจะท ำให้บริษัทสูญเสียรำยไดจ้ำกกำรเป็นตัวแทน
ในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้นัน้ ๆ 

อย่ำงไรก็ตำมตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรพฒันำควำมสัมพนัธอ์ันดีและไดร้บัควำมไว้วำงใจจำกผู้ผลิต
รำยใหญ่ทั้งหมดอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด  บริษัทมีแนวโน้มกำรสั่งซือ้สินคำ้จำกผู้ผลิตรำยใหญ่เพิ่มขึน้ตำมกำร
เติบโตของยอดขำยของบริษัท ท ำใหม้ีควำมเชื่อมั่นว่ำบริษัทจะไดร้บักำรต่ออำยุสัญญำกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินคำ้
ให้กับผู้ผลิตรำยใหญ่ดังกล่ำวต่อเนื่องต่อไปในอนำคต นอกจำกนี ้บริษัทไม่เคยมีประวัติไม่ได้รับกำรต่อสัญญำกับ
ผูผ้ลิตรำยใหญ่ดงักล่ำวตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 

 2.2  ความเสี่ยงธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพืชพลังงาน 

    2.2.1 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ   
โรงไฟฟ้ำจำกพืชพลงังำนจะใช้หญ้ำเนเปียรแ์ละตน้ขำ้วโพด เป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิต บริษัทตระหนกัถึงควำม

เส่ียงดำ้นวัตถุดิบ ทั้งควำมผันผวนดำ้นปริมำณและรำคำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิต เพื่อลดควำมเส่ียง
ดงักล่ำว บริษัทไดส่้งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพืน้ที่รอบๆ โรงงำนปลูกหญ้ำเนเปียร ์ และมีสญัญำรบัซือ้ในระยะยำว 
โดยมีกำรท ำโครงกำรให้ควำมรูค้วำมเขำ้ใจแก่เกษตรกรในเร่ืองกำรปลูกหญ้ำเนเปียร ์และส่งเสริมให้มีกำรปลูกหญำ้    
เนเปียรเ์พื่อน ำมำขำยป้อนให้กับโรงงำน สนบัสนุนเงินทุนตัง้ตน้แก่เกษตรกร พรอ้มทัง้สนบัสนุนดำ้นเคร่ืองจักรหลักใน
กำรเตรียมพืน้ที่ปลูก บริกำรรถเก็บเก่ียวและขนส่งมำยงัโรงงำน นอกจำกนีบ้ริษัท ยงัไดท้ ำกำรศึกษำหำพืชพลังงำนอื่น
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ทดแทนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งต้นข้ำวโพดเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบหลักที่ทำงบริษัทได้เปิดรับซื ้อจำกทำงเกษตรกรในพืน้ที่
โดยรอบโครงกำรเป็นจ ำนวนมำกอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 2.2.2 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน 
 โรงงำนอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุอนัตรำยภำยในโรงงำน เนื่องจำกควำมบกพร่องของอุปกรณค์วำม

ปลอดภัย หรือควำมบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ทั้งนีบ้ริษัทไดค้ัดเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีควำม
ปลอดภยัสงูสดุ  ถูกตอ้งตำมหลกัวิศวกรรมและมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกันและลดกำรเกิด
อุบัติเหตุ และรักษำประสิทธิภำพของระบบ ซึ่งหลังจำกมีกำรเดินระบบในระยะเวลำหนึ่ง พนักงำนของบริษัทมีควำม
ช ำนำญและเชี่ยวชำญในกำรเดินระบบเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี ้ เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้จำก
ควำมเส่ียงดังกล่ำว บริษัทไดท้ ำประกันภัยควำมเส่ียงประเภท All Risk โดยก ำหนดเงื่อนไขควำมคุม้ครองที่ครอบคลุม
ควำมเสียหำยในทรพัยสิ์น ควำมเสียหำยต่อบุคลำกรของบริษัท และควำมเสียหำยต่อบุคคลที่ 3  

2.3  ความเสี่ยงโรงงานผลิตผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม  
  โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Production Plant: PPP) ตั้งอยู่ที่ ต ำบลกกแรต อ ำเภอกงไกรลำศ 

จังหวัดสุโขทัย ไดด้ ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยแ์ล้วตั้งแต่ตน้ปี 2557 ทั้งนีบ้ริษัทมีควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนในโรงงำน
ดงักล่ำว ดงันี ้ 

2.3.1 ความเสี่ยงความผันผวนปริมาณวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักที่ส ำคัญในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของโรงงำน ไดแ้ก่ ก๊ำซจำกกำรผลิตน ำ้มันดิบ 

(Associated Gas) ซึ่งเป็นผลพลอยไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตน ำ้มันดิบ โดยบริษัทมีสัญญำที่จะซือ้ก๊ำซดังกล่ำวจำก
บริษัท สยำมโมเอโกะ จ ำกัด (SML) บนพืน้ที่ในสัมปทำนปิโตรเลียมจำกฐำนผลิตบูรพำ-เอ และมีสัญญำซือ้ก๊ำซจำก
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.สผ.) บนพืน้ที่สมัปทำนปิโตรเลียมฐำนผลิตเสำเถียร-เอ 
บริษัทอำจไดร้ับควำมเส่ียงหำก SML และ ปตท.สผ. ไม่สำมำรถจัดส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทไดเ้พียงพอต่อกำรผลิตใน
ปริมำณที่ได้คำดกำรณ์ไว้ อำจท ำให้บริษัทประสบกับภำวะขำดแคลนวัตถุดิบ หรือวัตถุดิบไม่ได้คุณภำพตำมที่
คำดกำรณ์ไว้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของโรงงำนได ้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงดังกล่ำว บริษัทได้
ด ำเนินกำรเจรจำขอปริมำณก๊ำซเพิ่มเติมและขยำยระยะเวลำสัญญำจดัหำก๊ำซให้ยำวนำนขึน้    

นอกจำกนี ้ บริษัทยังอำจได้รับควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำ  Associated Gas เนื่องจำกกำรใช้ 
Associated Gas เป็นกำรน ำผลพลอยได้จำกกำรผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศมำใช้
ประโยชน์ กำรก ำหนดรำคำซื ้อขำย Associated Gas จึงตอ้งได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมเชื ้อเพลิงธรรมชำติก่อน 
เพรำะมีผลต่อรำยไดค่้ำธรรมเนียมของภำครฐัที่จะเกิดขึน้ในอนำคต ดงันัน้ หำกมีกำรก ำหนดรำคำซือ้ขำย Associated 
Gas ในทิศทำงที่เพิ่มสงูขึน้ จะมีผลต่อรำคำตน้ทุนวตัถุดิบหลกั ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได ้

 2.3.2 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย 
  บริษัทจ ำหน่ำย CNG ใหกั้บบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.) และไดม้ีกำรลงนำมในสญัญำซือ้ขำย CNG ที่
ไดจ้ำกโครงกำรร่วมกันเมื่อวนัที่ 12 มีนำคม 2556 อย่ำงไรก็ตำมสัญญำไดสิ้น้สดุลงตั้งแต่วนัที่ 16 สิงหำคม 2561 โดย 
ปตท. มีแนวทำงในอนำคตที่จะรบัซือ้ CNG จำกบริษัทเป็นครัง้ ๆ ไป ตำมควำมเหมำะสม จึงส่งผลใหบ้ริษัทท ำกำรผลิต 
CNG ลดลง 
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  อย่ำงไรก็ตำม สืบเนื่องจำกกำรผลิต CNG ที่ลดลง ส่งผลใหไ้ดผ้ลผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มมำกขึน้ ส ำหรบั LPG 
และ NGL บริษัทไดจ้ ำหน่ำย LPG ใหกั้บผูซ้ือ้ที่มีศกัยภำพ ซึ่งเป็นกลุ่มผูป้ระกอบกำรตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัติ
กำรคำ้น ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543  ส่วน NGL นัน้ บริษัทไดจ้ ำหน่ำยใหกั้บผู้ผลิตสินคำ้เคมีภณัฑท์ั่วไป โดยบริษัทไดท้ ำ
กำรขยำยตลำดของผลิตภัณฑ ์LPG และ NGL ตำมปริมำณกำรผลิตที่เพิ่มขึน้ ซึ่งพบว่ำสำมำรถจ ำหน่ำยไดห้มด และ
หำกสำมำรถเพิ่มก ำลังกำรผลิตก็ยังมีตลำดรองรบัอย่ำงเพียงพอ และสำมำรถก่อใหเ้กิดรำยไดใ้หกั้บบริษัทมำกกว่ำกำร
จ ำหน่ำยเฉพำะ CNG เป็นหลัก นอกจำกนี ้บริษัทไดม้ีแนวทำงในกำรปรับเปล่ียน CNG ให้เป็น C1 หรือก๊ำซมีเทน
ส ำหรบัขำยใหกั้บบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด (STN-A) เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำรผลิตไฟฟ้ำ 

  2.3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 
    ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตไดจ้ำกโรงงำนผลิตผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม เป็นผลิตภัณฑท์ี่มีกำรเปล่ียนแปลงรำคำขึน้ลงอ้ำงอิง
ตำมรำคำตลำดโลก แต่ที่ผ่ำนมำเนื่องจำกรัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเชือ้เพลิงทำงเลือกในภำค
ขนส่ง เพื่อลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจอันเนื่องมำจำกรำคำน ำ้มันดิบและน ้ำมันส ำเร็จรูปในตลำดโลกที่มีกำร
ปรับตัวขึน้ลง ลดมลภำวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และสนับสนุนยุทธศำสตรพ์ลังงำนของประเทศ ที่สนับสนุนให้ใช้เชือ้เพลิงที่
สำมำรถจัดหำไดจ้ำกแหล่งภำยในประเทศ ดังนั้น รำคำก๊ำซ CNG และ LPG ที่จ ำหน่ำยในประเทศจึงเป็นรำคำที่ถูก
ควบคุมโดยภำครัฐมำอย่ำงต่อเนื่อง และยงัคงเป็นรำคำที่อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำตลำดโลก และไม่ค่อยมีกำรเปล่ียนแปลง
มำกนกั ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรไม่สำมำรถก ำหนดรำคำเสนอขำยไดอ้ย่ำงเหมำะสม เป็นธรรมและสอดคลอ้งกับตน้ทุนกำร
ผลิตที่เกิดขึน้จริง โดยตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2560 ไดม้ีกำรกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซแอลพีจี (LPG) ทัง้ระบบ เพื่อใหต้ลำด
ก๊ำซแอลพีจีมีกำรแข่งขนัอย่ำงสมบูรณ ์ซึ่งท ำใหม้ีควำมเส่ียงทำงดำ้นรำคำจำกผูน้ ำเขำ้ซึ่งอำจมีตน้ทุนที่ต ่ำกว่ำ 

 2.3.4 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน  
 ผลิตภัณฑ์ของโรงงำนเป็นวัสดุไวไฟ และมีควำมเส่ียงสูงจำกกำรเกิดอันตรำย ที่อำจส่งผลกระทบร้ำยแรงกับ
โรงงำนและชุมชนใกลเ้คียงได ้ เช่น กรณีเกิดกำรรั่วไหลของก๊ำซ หรือกรณีเกิดอคัคีภยั เป็นตน้ ทัง้ที่อำจจะเกิดจำกควำม
บกพร่องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำน หรือเกิดจำกอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ประกอบ ต่ำง ๆ ซึ่งตอ้งใช้ควำม
ระมดัระวงัในกำรควบคุม ดูแล และบริหำรจดักำร  

 อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกโรงงำน PPP เป็นโรงงำนที่ใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตเทียบเท่ำกับบริษัทผู้ผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติชัน้น ำของประเทศ รวมถึงกำรออกแบบระบบกำรผลิตต่ำง ๆ ตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนรำชกำรที่
เก่ียวขอ้งต่ำง ๆ และตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำซือ้ขำย Associated Gas กับ SML โดยกำรออกแบบโครงกำร
ตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนของประเทศไทย ซึ่งหมำยรวมถึงกำรวำงท่อ จุดเชื่อมต่อระบบกำรลุก
ไหม ้และระบบควำมปลอดภยัต่ำง ๆ ภำยในโครงกำร ที่ตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลก ำหนด  เพื่อป้องกันควำมเส่ียง
ที่อำจจะเกิดขึน้กับโครงกำรและมีผลกระทบลุกลำม   ไปยงั SML ซึ่งตัง้อยู่ติดกับที่ดินของโครงกำร   นอกจำกนีโ้รงงำน
ยังไดร้ับกำรรับรองระบบควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย OHSAS 18001:2007 และ ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001:2015  จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ MASCI และ โรงงำนยังไดท้ ำประกันภัยควำมเส่ียงประเภท  All 
Risk โดยก ำหนดเงื่อนไขควำมคุม้ครองที่ครอบคลุมควำมเสียหำยในทรัพยสิ์น  ควำมเสียหำยต่อบุคลำกรของบริษัท 
และควำมเสียหำยต่อบุคคลที่ 3 อีกดว้ย   

 

 



  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562                    หนำ้ 56 
 

 

2.4  ความเสี่ยงธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์   
บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด ไดล้งทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตยท์ี่ติดตั้งบนหลังคำ (Solar PV 

Rooftop) โดยท ำสญัญำขำยไฟฟ้ำใหกั้บกำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็นระยะเวลำ 25 ปี ปัจจุบนับริษัท มี
ทัง้หมด 2 โรงงำนซึ่งไดม้ีกำรด ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชิงพำณิชยแ์ลว้ ดงันีคื้อ  

1. โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตยท์ี่ติดตั้งบนหลังคำ (Solar PV Rooftop) บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ำกัด    
ขนำด 750.20 กิโลวตัต ์ตัง้อยู่ที่ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี                                                         

2. โรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยท์ี่ติดตั้งบนหลงัคำ (Solar PV Rooftop) บริษัท สหไทย สตีลไพพ ์จ ำกัด 
(มหำชน) ขนำด 924.56 กิโลวตัต ์ตัง้อยู่ที่ อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร  

บริษัทอำจมีควำมเส่ียงในกำรด ำเนินกิจกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนที่ติดตั้งบนหลังคำ (Solar PV  Rooftop) ดงันี ้

 2.4.1 ความเสี่ยงระบบผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้  
เนื่องจำกประสิทธิภำพระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ขึน้อยู่กับปัจจัยหลำยประกำรที่ ส่งผลต่อ

ประสิทธิภำพ ของระบบ อำทิ สภำพภูมิอำกำศ  แสงแดดและควำมรอ้น กำรหยุดจ่ำยและรับกระแสไฟฟ้ำจำกสำยส่ง
ของกำรไฟฟ้ำ ตลอดจนควำมสกปรกของแผ่นรบัแสงอำทิตย ์ อำจส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรผลิตดงักล่ำวเช่นกัน จำก
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่ำวนั้นถือเป็นควำมเส่ียงที่จะส่งผลท ำให้ประสิทธิภำพระบบผลิตไฟฟ้ำที่อำจไม่เป็นไปตำมที่
ออกแบบไว้ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไดพ้ยำยำมด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเส่ียงดังกล่ำวและท ำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
ดว้ยกำรด ำเนินกำรดงันี ้ คือ ใชเ้ทคโนโลยีกำรออกจำกแบบจำกบริษัท Enerray S.p.A. ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชำญจำกประเทศ
อิตำลี  และจดัจำ้งพนกังำนประจ ำ รวมถึงจดัหำช่ำงเทคนิคจำกภำยนอก ซึ่งอยู่ในพืน้ที่ใกลกั้บโครงกำร เพื่อบ ำรุงรกัษำ 
ตรวจสอบ และปรบัปรุงประสิทธิภำพของระบบใหส้ำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำไดสู้งสุดอย่ำงสม ่ำเสมอ 

2.5  ความเสี่ยงธุรกิจเคมีภัณฑ ์   

  ความเสี่ยงของบริษัทลูก (บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคัลส ์จ ากัด หรือ UAPC)  
 บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคัลส ์จ ำกัด (UAPC) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยลำเท็กซอ์ีมัลชั่นและ   

โพลิเมอร ์(Latex Emulsion & Polymer) ที่ใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมสีและกำรเคลือบ อุตสำหกรรมหมึก
พิมพแ์ละกำรพิมพ ์ อุตสำหกรรมกำวและเทปกำว อุตสำหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  และอุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ำง        
เป็นตน้ บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรประกอบธุรกิจดงักล่ำวดงันี ้

 2.5.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ   
UAPC ไดเ้พิ่มฐำนกำรผลิตใหม่ใหม้ีประสิทธิภำพในกำรผลิตที่ดีและทันสมัย โดยมีกำรน ำเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ในกำรวิจยัและพฒันำที่ทนัสมยัส ำหรบักำรสรำ้งสินคำ้ใหม่มำใชใ้นโรงงำน  ซึ่ง UAPC ตอ้งกูยื้มเงินจำกสถำบนักำรเงิน 
ท ำให้มีภำระดอกเบี ้ยเงินกู้ที่อำจกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัท หำก UAPC ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
เป้ำหมำย เนื่องจำกควำมผนัผวนของสภำวะเศรษฐกิจซ่ึงเป็นปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได ้    

ดังนั้นเพื่อลดควำมเส่ียงดังกล่ำว UAPC ไดเ้ร่งด ำเนินนโยบำยทำงธุรกิจ โดยกำรขยำยฐำนลูกค้ำ และพัฒนำ
สินคำ้ใหม่ เพื่อให้เข้ำสู่ตลำดใหม่ และไดติ้ดตำมสภำวะเศรษฐกิจอย่ำงใกลช้ิดและต่อเนื่อง นอกจำกนี ้UAPC ไดม้ี
กำรศึกษำและพิจำรณำเร่ืองกำรลงทุนดว้ยควำมรอบคอบ เพื่อลดควำมเส่ียงในดำ้นกระแสเงินสดและดอกเบีย้จำกกำร
กูยื้มดงักล่ำว   
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 2.5.2  ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ   
 วัตถุดิบหลักในกำรผลิต เป็นวัตถุดิบที่ผลิตจำกต่ำงประเทศ และตอ้งใช้ระยะเวลำในกำรสั่งซือ้ หำกมีลูกคำ้รำย
ใหญ่สั่งซือ้ในปริมำณมำกในช่วงเวลำนัน้ ๆ  อำจท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรขำดแคลนวตัถุดิบ 

 อย่ำงไรก็ตำม UAPC ได้มีกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเส่ียงดังกล่ำว โดยกำรจัดซื ้อวัตถุดิบจำกตัวแทน
จ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในประเทศเป็นหลัก และได้มีกำรจัดท ำแผนปริมำณกำรสั่งซื ้อวัตถุดิบจำกกำรวิเครำะห์หรือ
คำดกำรณป์ริมำณกำรสั่งซือ้ที่ลกูคำ้สั่งซือ้เป็นประจ ำ และคำดกำรณก์ำรสั่งซือ้จำกควำมตอ้งกำรของตลำด  นอกจำกนี ้
ยงัไดท้ ำกำรสั่งซือ้วัตถุดิบมำส ำรองไวใ้นปริมำณที่เหมำะสม เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงดงักล่ำว ขณะเดียวกัน UAPC 
ไดส้รำ้งพนัธมิตรกับผูผ้ลิตวตัถุดิบรำยส ำคัญมำกกว่ำหนึ่งรำย เพื่อใหเ้กิดกำรแข่งขนัและควำมแน่นอนในเร่ืองวตัถุดิบ  

2.5.3  ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิต   
 UAPC อำจมีควำมเส่ียงจำกกำรปรับเปล่ียนหรือน ำเทคโนโลยีใหม่และทันสมัยมำใช้ในกระบวนกำรผลิตสินคำ้
ใหม่ ๆ ที่อำจจะท ำใหอุ้ปกรณ์และเคร่ืองจกัรที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบันไม่สำมำรถใช้ในกำรผลิตสอดคลอ้งกับเทคโนโลยีใหม่ที่
น ำมำใช้ได้  ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรผลิตที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  อย่ำงไรก็ตำม เพื่อลดควำมเส่ียงกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำว UAPC มีทีมงำนที่มีควำมรู ้ควำมช ำนำญ และมีทีมที่ปรกึษำ ที่ไดท้ ำกำรศึกษำขอ้ดีและขอ้เสียของ
เทคโนโลยีที่ดีในปัจจุบัน และน ำมำใชใ้นกำรสรำ้งโรงผลิตโรงใหม่  โดยโรงงำนใหม่จะมีระบบควบคุมที่เป็นก่ึงอัตโนมัติ 
ซึ่งควบคุมดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์กระบวนกำรผลิตใช้ระบบปิดในกำรป๊ัมสำรเคมี เพื่อควบคุมมลพิษและควำม
ปลอดภัย ระบบกำรเตรียมกำรและขบวนกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ออกแบบให้มีประสิทธิภำพสูงขึน้ ซึ่งโรงงำนใหม่ได้
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเร่ิมท ำกำรผลิตตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561  ขณะเดียวกันก็ได้ร่วมโครงกำรกับส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ในกำรพัฒนำสินคำ้ใหม่ที่สำมำรถผลิตดว้ยเคร่ืองมือที่สรำ้งขึน้ใหม่ใน
ปัจจุบนั     

 2.5.4  ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ 
 UAPC อำจมีควำมเส่ียงจำกกำรเกิดภัยธรรมชำติต่ำง ๆ อำทิ น ำ้ท่วม แผ่นดินไหว ภำวะภยัแลง้ ส่งผลกระทบท ำ
ใหโ้รงงำนไม่สำมำรถผลิตสินคำ้ไดต้ำมควำมตอ้งกำรลูกคำ้  ซึ่ง UAPC ไดต้ระหนกัในควำมเส่ียงดังกล่ำว และไดม้ีกำร
ท ำประกันภัยโรงงำนให้ครอบคลุมควำมเส่ียงดังกล่ำวแลว้ ส ำหรับกรณีที่เกิดภำวะภัยแลง้ UAPC ไดร้ับควำมร่วมมือ
กับสถำบนัน ำ้ในกำรขุดเจำะบ่อบำดำล และไดท้ ำกำรติดตัง้ถังขนำดใหญ่เพื่อเก็บน ำ้ส ำรองไว้ 

2.5.5  ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑเ์กี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ตำมที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเคมีภณัฑ์ ซึ่งจะตอ้งปฏิบัติตำมกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์เก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม ท ำให้

บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ โดยบริษัท ไดม้ีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑเ์ก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม นอกจำกนีบ้ริษัท ไดม้ีกำรลงทุนติดตัง้อุปกรณท์ี่ส ำคัญใน
กำรดูแล    

  

3.   ความเสี่ยงด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์(Compliance Risk)  
ควำมเส่ียงดำ้นกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ถือเป็นปัจจัยเส่ียงที่อำจกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ

ยำว หำกบริษัทไม่ด ำเนินกำรให้สอดคลอ้งหรือครบถว้นตำมกฎเกณฑ์ที่ทำงหน่วยงำนก ำกับกิจกำรภำยนอกก ำหนดขึน้ อำทิ เร่ือง
ของกฎหมำย กฎเกณฑ ์หรือ ระเบียบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ซึ่งบริษัทอำจมีควำมเส่ียงในเร่ืองดังกล่ำว  เพื่อลดผลกระทบและควำมเส่ียง
ที่อำจเกิดขึน้ได ้  บริษัทไดก้ ำหนดให้มีหน่วยงำนที่รบัผิดชอบและติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรอย่ำงใกลช้ิดจำกหน่วยงำนที่ก ำกับกิจกำร
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ภำยนอก  นอกจำกนี ้ยงัเพิ่มระบบกำรแจง้เตือน กำรก ำกับดูแล และติดตำม ตลอดจนเพิ่มควำมระมดัระวงัมิใหเ้กิดขอ้ผิดพลำดใน
กำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑท์ี่มีกำรบงัคบัใช้จำกหน่วยงำนที่ก ำกับกิจกำรภำยนอกก ำหนด 

 
4.   ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

4.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
  ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน (Foreign Exchange) มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนดำ้นธุรกิจเทรดดิง้ของบริษัท  
เนื่องจำกส่วนใหญ่บริษัทน ำเข้ำสินค้ำจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ  และมีกำรช ำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ 
ในขณะที่ส่วนใหญ่บริษัทจ ำหน่ำยสินคำ้ในประเทศและมีรำยไดเ้ป็นสกุลเงินบำท ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบำยลดควำมเส่ียง
จำกควำมผนัผวนของอัตรำแลกเปล่ียน  โดยท ำรำยกำรซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Currency Forward Contract) 
ส ำหรับธุรกรรมกำรค้ำให้เหมำะสมกับภำระหนี ้  และเพิ่มสัดส่วนรำยได้จำกกำรส่งออก (Natural Hedge) ให้มำกขึน้
เช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงติดตำมกำรเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนอย่ำงใกลช้ิด 

4.2 การจัดหาเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน 
  บริษัทประกอบธุรกิจลงทุนดำ้นพลงังำนทดแทนหรือพลงังำนทำงเลือก ผลิต น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสำรเคมีและอุปกรณ์ที่
ใชใ้นอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนัหล่อล่ืน 
โรงงำนโพลิเมอรแ์ละพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้ำ และระบบสำธำรณูปโภค เป็นตน้ จำกกำรขยำย
ธุรกิจดำ้นพลังงำนทดแทน ดำ้นกำรลงทุนหรือกำรร่วมทุน วัตถุประสงคเ์พื่อน ำมำซึ่งรำยไดแ้ละก ำไรที่มั่นคงในระยะยำว  
บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินอย่ำงรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อมิให้กำรลงทุนดังกล่ำวกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน
หรือสภำพคล่องที่ใช้ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจปกติและเพื่อกำรเติบโตในอนำคตอย่ำงมั่นคง มีกำรจดัหำแหล่งเงินทุนและน ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินต่ำง ๆ มำใช้โดยค ำนึงถึงตน้ทุนทำงกำรเงินที่เหมำะสม   เพื่อเพิ่มทำงเลือกและควำมยืดหยุ่นในกำร
จัดหำเงินกู้ผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุน รวมถึงกำรจัดโครงสรำ้งเงินลงทุนเพื่อกำรเติบโตในอนำคต  พรอ้มทั้งมีกำรติดตำม
ควำมเคล่ือนไหวของตลำดเงินและตลำดทุนอย่ำงใกลช้ิด   

 
5.   ความเสี่ยงจากผลประกอบการของบริษัทร่วม 

5.1  ความเสี่ยงจากผลประกอบการร่วม บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด  
  บริษัทลงทุนในบริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด (“บำงจำกไบโอฟูเอล”) สดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 30 ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ทุนกับบริษัทย่อยของบริษัท  บำงจำก คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกผลประกอบกำรของบำง
จำกไบโอฟูเอล  โดยผลประกอบกำรของบำงจำกไบโอฟูเอลจะมีผลกระทบโดยตรงต่อก ำไรสุทธิและงบกำรเงินของบริษัท  
รำยไดจ้ำกส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนจำกเงินลงทุนดงักล่ำวจะไม่มีกำรหักตน้ทุนใด ๆ ในงบก ำไรขำดทุนของบริษัท และเป็น
รำยไดท้ี่บริษัทไม่ตอ้งน ำมำค ำนวณภำษีเงินไดน้ิติบุคคล  

 ดงันัน้ หำกบำงจำกไบโอฟูเอลมีผลประกอบกำรที่ดี จะท ำใหบ้ริษัทรบัรูก้ ำไรจำกเงินลงทุน และส่งผลให้ก ำไรสุทธิของ
บริษัทเพิ่มสงูขึน้ ในทำงตรงกันขำ้มหำกผลประกอบกำรของบำงจำกไบโอฟูเอลไม่ดีหรือมีผลขำดทุนก็จะส่งผลต่อก ำไรสุทธิ
ของบริษัทใหล้ดลงได ้ ทัง้นี ้ควำมเส่ียงจำกกำรประกอบธุรกิจของบำงจำกไบโอฟูเอล สรุปไดด้งันี ้

5.1.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ 
 เนื่องจำกกำรผลิตไบโอดีเซลยังคงตอ้งพึ่งพำน ำ้มันปำลม์ดิบเป็นหลัก ซึ่งน ำ้มนัปำลม์ดิบเป็นสินคำ้โภคภณัฑ์ที่มี

กำรเปล่ียนแปลงของรำคำตำมปริมำณอุปสงคแ์ละอุปทำนในตลำด ในภำวะควำมไม่สมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทำน   
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จะมีผลต่อเสถียรภำพของรำคำน ำ้มนัปำลม์ดิบ ท ำใหร้ำคำมีควำมผนัผวนและอำจมีผลกระทบต่อตน้ทุนกำรผลิตไบโอ
ดีเซลได ้ 

บำงจำกไบโอฟูเอลไดต้ระหนักถึงควำมเส่ียงจำกปัญหำควำมผันผวนของวัตถุดิบปำลม์น ำ้มนัดิบ ซึ่งเป็นตน้ทุน
หลกัในกำรผลิตไบโอดีเซล โดยไดด้ ำเนินกำรเพื่อลดควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้จำกควำมผนัผวนของปริมำณวัตถุดิบด้วย
กำรคัดเลือกผู้ผลิตที่มีคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือเป็นคู่ค้ำกว่ำ 30 โรงงำน เพื่อกระจำยควำมเส่ียงในกำรจัดหำ
วัตถุดิบ อีกทั้งไดม้ีกำรท ำสัญญำซือ้ขำยน ้ำมันปำล์มดิบในระยะยำว (3 ปี) กับ Supplier รำยใหญ่บำงรำย โดยมี
ปริมำณตำมที่ตกลงกันในแต่ละสญัญำ ส ำหรบัรำคำซือ้ขำยจะอำ้งอิงจำกรำคำตลำดของน ำ้มนัปำลม์ดิบเป็นเกณฑ ์

 5.1.2 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ 
 ปัจจุบนัผลิตภณัฑไ์บโอดีเซลของบำงจำกไบโอฟูเอล ส่วนใหญ่จ ำหน่ำยใหแ้ก่บริษัท บำงจำก คอรป์อเรชั่น จ ำกัด 

(มหำชน) มีสัญญำซือ้ขำยผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 ระหว่ำงบำงจำกไบโอฟูเอล และ บริษัท บำงจำก คอรป์อเรชั่น 
จ ำกัด (มหำชน) ก ำหนดใหจ้ะตอ้งรบัซือ้ผลิตภณัฑไ์บโอดีเซล B100 จำกบำงจำกไบโอฟูเอล ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 60 ของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บำงจำกไบโอฟูเอลผลิตได ้ เป็นระยะเวลำ 8 ปี (จนถึงปี 2560) โดยมีรำคำซือ้ขำยและเงื่อนไข
กำรคำ้ปกติทั่วไป ส ำหรบัผลิตภณัฑไ์บโอดีเซลส่วนที่เหลือจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูค้ำ้น ำ้มนัรำยอื่น ๆ  

บำงจำกไบโอฟูเอลอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลกูคำ้รำยใหญ่  อย่ำงไรก็ตำม โอกำสที่จะสญูเสียลกูค้ำรำย
ใหญ่ดังกล่ำวมีน้อยมำก เนื่องจำกบริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ก่อตั้งบำงจำกไบโอฟูเอล 
นอกจำกนี ้บำงจำกไบโอฟูเอล ยังมีควำมสำมำรถขำยผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลให้กับลูกคำ้รำยอื่น ซึ่งประกอบดว้ยผู้คำ้
น ำ้มนัรำยใหญ่อื่น ๆ อีกหลำยรำย 

5.1.3  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 
ในปัจจุบันภำครัฐไดส่้งเสริมกำรผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทนกำรใช้น ำ้มันดีเซล เพื่อลดกำรน ำเข้ำน ำ้มันจำก

ต่ำงประเทศ เพิ่มควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน และเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนจำกพืชอันเป็นผลผลิต
ภำยในประเทศ โดยไดใ้ห้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบกำรผลิตไบโอดีเซลในหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ      
กำรส่งเสริมดำ้นวัตถุดิบหรือกำรขยำยพืน้ที่เพำะปลกูปำลม์น ำ้มนัที่จะน ำมำใช้ผลิตไบโอดีเซล สนบัสนุนผูป้ระกอบกำร
ผลิตไบโอดีเซลตำมสิทธิประโยชนข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) กำรบงัคบัใชน้ ำ้มนัดีเซลหมุน
เร็วที่ตอ้งผสมไบโอดีเซล (B100) กำรก ำหนดรำคำอ้ำงอิงกำรจ ำหน่ำยไบโอดีเซล กำรสรำ้งตลำดส ำหรบัไบโอดีเซลโดย
ใช้มำตรกำรทำงภำษีเพื่อให้รำคำขำยปลีกน ำ้มันไบโอดีเซล   ต ่ำกว่ำน ำ้มันดีเซล กำรก ำหนดลักษณะและคุณภำพ
ของไบโอดีเซล เป็นตน้   

อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตภำครัฐมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรสนับสนุนกำรผลิตและใช้ไบโอดีเซลทดแทน
กำรใชน้ ำ้มนัดีเซล อำจท ำใหผู้ป้ระกอบกำรผลิตไบโอดีเซลไดร้บัผลกระทบ กำรลงทุนอำจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตำมที่ได้
คำดกำรณ์ไว้ หรือท ำให้ไดร้ับผลตอบแทนไม่คุม้ค่ำกับกำรลงทุน แต่ทั้งนีโ้อกำสที่ภำครัฐจะยกเลิกนโยบำยสนับสนุน
กำรผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็นอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทนมีน้อยมำก เนื่องจำกกระทรวงพลังงำน ไดว้ำงเป้ำหมำยกำร
ส่งเสริมไบโอดีเซลไว้ในแผนพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกหรือ AEDP 2015 (Alternative Energy 
Development Plan) โดยก ำหนดไว้ว่ำ ภำยในปี 2579 จะมีควำมตอ้งกำรใช้ B100 เพิ่มเป็น 14 ลำ้นลิตรต่อวัน จำก
ปัจจุบันที่มีกำรใช้เพียง 3 ลำ้นลิตรต่อวันเท่ำนั้น ส ำหรับสัดส่วนกำรผสม ไบโอดีเซลเนือ้น ำ้มันดีเซลนั้น กระทรวง
พลงังำนก ำหนดไวท้ี่ประมำณ รอ้ยละ 7 และก ำลงัพิจำรณำปรบัสดัส่วนเพิ่มเป็นรอ้ยละ 10 ถึง รอ้ยละ 20 ต่อไป   
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5.1.4 ความเสี่ยงจากการลดลงของความต้องการใช้น ้ามันดีเซล 
เนื่องจำกควำมตอ้งกำรไบโอดีเซลขึน้กับแนวโน้มควำมตอ้งกำรใช้น ้ำมันดีเซลในตลำด  ซึ่งขึน้อยู่กับสภำวะกำร

เติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ  ควำมตอ้งกำรใช้รถยนต ์แนวโนม้ของรำคำน ำ้มันดีเซลหรือเชือ้เพลิงอื่น ๆ ตลอดจนกำร
เติบโตและกำรทดแทนกันของกำรใช้พลังงำนในรูปแบบต่ำง ๆ   หำกควำมตอ้งกำรใช้น ำ้มันดีเซลเปล่ียนแปลงไปจำกที่
คำดกำรณไ์ว ้อำจส่งผลกระทบต่อกำรจ ำหน่ำยไบโอดีเซลและรำยไดข้องบำงจำกไบโอฟูเอล  

บำงจำกไบโอฟูเอลมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจต่ำง  ๆ ภำวะตลำดและแนวโน้มที่เก่ียวข้องกับ
อุตสำหกรรมน ำ้มันและพลงังำนอื่น ๆ ตลอดจนควำมตอ้งกำรพลังงำนของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยำว เพื่อจะได้
ปรบัตวัใหท้นัต่อสถำนกำรณท์ี่เปล่ียนแปลง อนัอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตได ้

   5.2  ความเสี่ยงจากผลประกอบการของบริษัทร่วมในธุรกิจด้านการออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง (Engineering,      
Procurement and Construction : EPC)  
บริษัทมีกำรร่วมทุนกับผูเ้ชี่ยวชำญจำกประเทศอิตำลี ไดแ้ก่ Sebigas S.p.A. ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นกำรออกแบบและ   

ก่อสรำ้งโรงงำนก๊ำซชีวภำพ และ Enerray S.p.A. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญดำ้นกำรออกแบบและติดตัง้แผงโซลำรเ์ซลลเ์พื่อใชใ้น
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย ์  โดยบริษัทไดร่้วมลงทุนในกำรจัดตั้งบริษัทจ ำกัดขึน้ในประเทศไทย โดยให้บริษั ท    
ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด เป็นผูร่้วมทุนในกำรด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรออกแบบและรับเหมำก่อสรำ้ง กำรใหบ้ริกำรเดินเคร่ือง
และบ ำรุงรักษำ (O&M Services) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศภำคพืน้เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้  ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มรำยได้และ
โอกำสทำงธุรกิจให้กับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งกำรร่วมทุนดังกล่ำวเพิ่มศักยภำพของบริษัทในกำรด ำเนินธุรกิจพลังงำน
ทดแทนทัง้ในและต่ำงประเทศไดอ้ีกทำงหนึ่ง  

บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกผลประกอบกำรของทั้ง 2 บริษัท  เนื่องจำกจะมีผลกระทบโดยตรงต่อก ำไรสุทธิและ          
งบกำรเงินของบริษัท รำยไดจ้ำกส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนจำกเงินลงทุนดังกล่ำว จะไม่มีกำรหักตน้ทุนใด  ๆ ในงบก ำไร
ขำดทุนของบริษัท   ทัง้นีค้วำมเส่ียงจำกกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำว สรุปไดด้งันี ้

5.2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 
แมว้่ำคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) ไดม้ีมติเห็นชอบแผนพฒันำพลังงำนทดแทนและพลังงำน

ทำงเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2018)  โดยมีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
เท่ำกับร้อยละ 20 ต่อปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ หรือ ร้อยละ 30 ต่อกำรใช้พลังงำนรวม ซึ่งเป็นโอกำสที่ดีส ำหรับธุรกิจ
ออกแบบและรบัเหมำก่อสรำ้งโครงกำรดำ้นพลงังำนทดแทน  แต่ปัจจุบนันโยบำยภำครฐัยงัคงไม่มีควำมชัดเจนในกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อกระตุน้ให้เกิดกำรลงทุนในโครงกำรดำ้นพลังงำนทดแทน ส่งผลให้โอกำสในกำรไดร้ับงำน
โครงกำรลดนอ้ยลงอย่ำงมีนยัส ำคัญ 

เนื่องจำกกำรพฒันำพลังงำนทดแทนถือเป็นยุทธศำสตรห์ลกัของกำรพฒันำพลังงำนของประเทศไทย ในกำรเพิ่ม
ควำมมั่นคงดำ้นพลงังำนของประเทศ จึงมีควำมเป็นไปไดอ้ย่ำงมำกที่หน่วยงำนภำครฐัในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับดำ้นพลัง
งำนจะมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรสนับสนุนกำรลงทุนทั้งในส่วนของภำครัฐและเอกชน เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจในกลุ่ม
อุตสำหกรรมที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงผูป้ระกอบกำรดำ้น EPC และ O&M ที่จะเพิ่มโอกำสในกำรไดร้บังำนโครงกำรเพิ่มมำก
ขึน้ดว้ยเช่นกัน   
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5.2.2  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
        ควำมผันผวนของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุลยูโรและดอลลำรส์หรัฐฯ มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนดำ้นธุรกิจ  
EPC  เนื่องจำกบริษัทสั่งซือ้อุปกรณ ์ ส่วนใหญ่มำจำกกำรน ำเขำ้จำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ยุโรป และจีน  และมี
กำรช ำระเป็นเงินสกุลยูโรหรือดอลลำรส์หรฐัฯ ในขณะที่บริษัทท ำสญัญำ EPC ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำท ดงันัน้บริษัท
จึงมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน หำกค่ำเงินสกุลยูโรและดอลลำรส์หรฐัแข็งค่ำขึน้ จะท ำใหบ้ริษัท
มีตน้ทุนในกำรสั่งซือ้สินคำ้เพิ่มขึน้  บริษัทจึงมีนโยบำยในกำรลดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอัตรำแลกเปล่ียน โดย
กำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Currency Forward Contract) ส ำหรบัธุรกรรมกำรคำ้ใหเ้หมำะสม
กับภำระหนีโ้ดยมีอำยุสัญญำประมำณ 1 - 6  เดือน และติดตำมกำรเคล่ือนไหวของอัตรำแลกเปล่ียนอย่ำงใกลช้ิดเพื่อ
ลดควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ได ้  

 
6. ความเสี่ยงอ่ืนๆ 

6.1   ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอ านาจก าหนดนโยบายบริหาร 
ปัจจุบนั นำยกิตติ ชีวะเกตุ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรของบริษัท และครอบครวัถือหุน้ในบริษัท  ซึ่งเป็น

เสียงข้ำงมำกสำมำรถควบคุมนโยบำยและกำรบริหำรงำนในบริษัทได ้รวมทั้งสำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดเ้กือบ
ทัง้หมด ยกเวน้เร่ืองที่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดงันัน้ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ
บริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเร่ืองที่ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจดงักล่ำว บริษัทจึงได้จัด
โครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำรโดยบุคลำกรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ และไดก้ ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำน กำรมอบอ ำนำจ
ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน มีกำรแต่งตั้งบุคคลภำยนอกที่เป็นอิสระเข้ำร่วมประชุมในคณะกรรมกำรบริษัท 3 
ท่ำน (ทุกท่ำนเป็นกรรมกำรตรวจสอบ) ซึ่งมำกกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งสิน้ 7 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุมัติรำยกำรต่ำง ๆ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทัง้บริษัทไดก้ ำหนดมำตรกำร
ท ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน ์ โดยจ ำกัดกำรออกเสียงของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  นอกจำกนี ้บริษัทยงัจัด
ให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นอิสระและขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยมีหนำ้ที่หลักในกำรดูแลและควบคุมภำยในเพื่อใหเ้ป็นไปตำมระบบที่ไดก้ ำหนดไว ้ทัง้นี ้เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นถึงควำมโปร่งใสและถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบริหำรงำนบริษัท  นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยให้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก ำหนดคู่มือบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และแต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อศึกษำ ติดตำม และ
ทบทวนแผนบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง 
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4. ทรัพยส์ินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพยถ์าวรหลักท่ีบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ 

รำยละเอียดสินทรพัยถ์ำวรของบริษัทที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ สรุปไดด้งันี ้   
                                                                                                                                                                (หน่วย :บำท) 

ประเภท/ลักษณะทรัพยส์ิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน 87,236,946.50 เป็นเจำ้ของ บำงส่วนจดจ ำนองเพื่อเป็น
หลกัประกันกำรกู้ยืมเงิน 

2. อำคำรและส่วนปรบัปรุง 133,561,131.14 เป็นเจำ้ของ บำงส่วนจดจ ำนองเพื่อเป็น
หลกัประกันกำรกู้ยืมเงิน 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,103,477,809.76 เป็นเจำ้ของ บำงส่วนจดจ ำนองเพื่อเป็น
หลกัประกันกำรกู้ยืมเงิน
และท ำสัญญำเช่ำแบบ      
ลีสซิ่งกับสถำบนักำรเงิน 

4. เคร่ืองใช้ส ำนักงำน 2,999,078.17 เป็นเจำ้ของ - 
5. เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 2,705,460.34 เป็นเจำ้ของ - 
6. ยำนพำหนะ 

 
22,130,176.11 

 

เป็นเจำ้ของ บำงส่วนผ่อนช ำระตำม
สญัญำเช่ำกำรเงิน 

7. สินทรพัยร์ะหว่ำงก่อสรำ้ง      273,356,114.47 เป็นเจำ้ของ - 
                 รวม 1,625,466,716.49  

4.2 รายละเอียดของสัญญา / สิทธิประโยชนจ์ากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

4.2.1 สัญญาเช่า 

บริษัทท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่อำคำรส ำนักงำนใหญ่ ส ำนกังำนสำขำ คลังสินคำ้ ที่ดินส ำหรบัโรงงำนผลิต CBG แม่แตง 1  
ที่ดินส ำหรบัโรงงำนผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และ ที่ดินส ำหรบัก่อสรำ้งโรงงำนก๊ำซชีวภำพเพื่อผลิตไฟฟ้ำ แม่แตง 2  โดยท ำ
สญัญำเช่ำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ยกเวน้กำรท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่คลงัสินคำ้ 1 แห่ง ที่ไดท้ ำสญัญำเช่ำกับบุคคลที่
เก่ียวโยงกันกับบริษัท โดยมีรำยละเอียดของสญัญำเช่ำ ดงันี ้

 สถานท่ี คู่สัญญา สถานท่ีเช่า 
ระยะเวลาการเช่า 

พืน้ท่ี 
(ตร.ม.) 

จ านวน 
ปีท่ีเช่า 

วันเร่ิม 
สัญญา 

วันสิน้สุด 
สัญญา 

1.  ส ำนกังำนใหญ่  บจก. น ำ้มนั
ปิโตรเลียม
ไทย   

อำคำร ทีพีแอนดท์ี ทำวเวอร ์ชัน้
ที่ 19, 20 เลขที่ 1 ซอยวิภำวดี
รงัสิต 19 ถนนวิภำวดีรงัสิต  
จตุจกัร กทม. 

 

3 
3 
3 
3 

1 พ.ค. 62 
1 พ.ค. 62 
1 ก.ค. 62 
1 ส.ค. 62 

30 เม.ย. 65 
30 เม.ย. 65 
30 มิ.ย. 65 
31 ก.ค. 65 

 

96 
387 
320 
222 
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 สถานท่ี คู่สัญญา สถานท่ีเช่า 
ระยะเวลาการเช่า 

พืน้ท่ี 
(ตร.ม.) 

จ านวน 
ปีท่ีเช่า 

วันเร่ิม 
สัญญา 

วันสิน้สุด 
สัญญา 

2.  ส ำนกังำน
ระยอง 

นำยอมัรินทร ์
มะมิง 

เลขที่ 188/76 ถนนสขุุมวิท ต ำบล
มำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

2 1 มี.ค. 62 28 ก.พ. 64 อำคำร
พำณิชย ์ 
1 หลงั 

3.   คลงัสินคำ้ 
บำงปู 
 

นำงสำว 
ชวิษศำ   
ชีวะเกตุ1/ 
 

เลขที่ 999 หมู่ 4 ซอยเสริมมิตร 
99 ถนนสขุุมวิท   ต ำบลบำงป ู
อ ำเภอเมืองสมทุรปรำกำร 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

1 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 63 2,200 

4.  ที่ดิน 3 แปลง  
อ.แม่แตง  
จ.เชียงใหม่2/ 
โรงงำน CBG 
แม่แตง 1 

นำยมงคล 
สมยำรตัน์ 

ที่ดินจ ำนวน 3 แปลง 
1. น.ส.3ก เลขที่ 1524              
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 
 

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

นำงทวีป  
ใจฉลำด 

โฉนดที่ดินเลขที่ 14678        
เลขที่ดิน 57 หนำ้ส ำรวจ 1342    
เนือ้ที่ 4-2-84 ไร่ 
 

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

 นำงสมบุญ     
ฝ้ำยอิ่ม 

โฉนดที่ดินเลขที่ 14676        
เลขที่ดิน 55 หนำ้ส ำรวจ 1340 
เนือ้ที่ 10 ไร่ 
 

4 2 ก.ค. 59 1 ก.ค. 63 

นำยรี ชั่งทอง โฉนดที่ดินเลขที่ 19738        
เลขที่ดิน 190 หนำ้ส ำรวจ 2698 
เนือ้ที่ 6-1-64 ไร่ 

โฉนดที่ดินเลขที่ 19739         
เลขที่ดิน 191 หนำ้ส ำรวจ 2699 
เนือ้ที่ 0-3-55 ไร่ 

4 2 ก.ค. 59 1 ก.ค. 63 
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 สถานท่ี คู่สัญญา สถานท่ีเช่า 
ระยะเวลาการเช่า 

พืน้ท่ี 
(ตร.ม.) 

จ านวน 
ปีท่ีเช่า 

วันเร่ิม 
สัญญา 

วันสิน้สุด 
สัญญา 

6 
 
 
 
 
 
 
 
6 

ที่ดิน 4 แปลง 
อ.แม่แตง  
จ.เชียงใหม่ 
โรงงำนก๊ำซ
ชีวภำพเพื่อ
ผลิตไฟฟ้ำแม่
แตง 2 4/ 
 
ที่ดิน 4 แปลง 
อ.แม่แตง  
จ.เชียงใหม่ 
โรงงำนก๊ำซ
ชีวภำพเพื่อ
ผลิตไฟฟ้ำแม่
แตง 2 4/ 

นำงจินฏำ 
มรรควิบูลย์
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 

ตำรำงวำ 
 

นำยมงคล 
สมยำรตัน์ 

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 

7. ที่ดิน 2 ต ำบล5/ 

      ต.กกแรต 
      ต.ไกรกลำง 
      โครงกำรท่อส่ง   

ก๊ำซธรรมชำติ 

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

3 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 64 22 ไร่ 1 งำน 
24 ตำรำงวำ 

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

3 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 64 9 ไร่ 1 งำน 
78 ตำรำงวำ  

หมำยเหตุ :  1/นางสาวชวิษศา  ชีวะเกตุ เป็นบุตรของนำยกิตติ ชีวะเกตุ ผูถื้อหุน้ใหญ่ และประธำนกรรมกำรบริหำรบริษัท กำรท ำ
สญัญำเช่ำระหว่ำงบริษัทกับนำงสำวชวิษศำ  ชีวะเกตุ ดงักล่ำว ถือเป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคล
ที่อำจมีควำมขดัแย้ง ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และถือ
เป็นกำรท ำรำยกำรที่สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

 2/ ท่ีดินเช่า 3 แปลง ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (โรงงาน CBG แม่แตง1) มีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงกำรผลิต
ก๊ำซชีวภำพอดัควำมดนัสงู (CBG) ซึ่งจะเร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยใ์นปี 2556 เป็นตน้ไป ทัง้นี ้เมื่อสิน้สดุกำรเช่ำ 
ส่ิงปลูกสร้ำงที่เป็นอำคำรโรงงำนตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่ำ ส ำหรับเคร่ืองจักร เคร่ืองปรับอำกำศ อุปกรณ์
เคร่ืองมือ รวมถึงทรัพยสิ์นที่สำมำรถถอดหรือเคล่ือนที่ได ้และทรัพยสิ์นอื่น บริษัทมีสิทธิขนย้ำยออกไปจำกสถำนที่
เช่ำได ้
3/ ท่ีดินเช่า 3 แปลง ท่ีจังหวัดสุโขทัย   มีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
โดยมีสำระส ำคญัดงัต่อไปนี ้
ระยะเวลำกำรเช่ำ  4 ปี และเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำยินยอมให้สิทธิบริษัทต่ออำยุกำรเช่ำต่อไปอีก
ครำวละ 4 ปี แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 16 ปี นบัแต่ครบระยะเวลำ 4 ปี ของสญัญำเช่ำฉบบัแรก (รวม 20 ปี)  



  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562            หนำ้ 65  
 

 

กำรต่ออำยุกำรเช่ำ  จะมีผลเมื่อบริษัทได้มีหนังสือแจ้งควำมประสงคไ์ปยังผู้ให้เช่ำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน ก่อนครบ
ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ หำกบริษัทมิไดด้ ำเนินกำรภำยในก ำหนดให้ถือว่ำกำรเช่ำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรต่ออำยุกำรเช่ำ
อีกต่อไป โดยบริษัทจะตอ้งไปท ำกำรจดทะเบียนกำรเช่ำ ณ ส ำนักงำนที่ดินให้แลว้เสร็จภำยในก ำหนดเวลำไม่นอ้ย
กว่ำ 30 วัน ก่อนวันท ำสัญญำเช่ำใหม่ในแต่ละครัง้ ทั้งนี ้เมื่อมีกำรต่ออำยุกำรเช่ำให้มีกำรคิดค่ำเช่ำเพิ่มในอัตรำ 
3,000 บำท ต่อ 1 ไร่ (รวม 4 ปี)  
กำรสิน้สดุของสญัญำและกำรบอกเลิกสญัญำ  มี 2 กรณี ไดแ้ก่ 1) บริษัทถูกศำลสั่งใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลำย   
2) ผูใ้หเ้ช่ำผิดนดัสัญญำ หรือไม่ปฏิบติัตำมเงื่อนไขของสัญญำ  ภำยหลงัจำกที่บริษัทมีหนังสือเตือนไปยงัผู้ใหเ้ช่ำให้
แกไ้ขเป็นกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั แลว้  
กำรส่งมอบทรัพยสิ์นที่เช่ำคืน เมื่อกำรเช่ำสิน้สุดลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ บริษัทจะตอ้งส่งมอบที่ดินคืนให้แก่ผู้ให้เช่ำใน
สภำพใกลเ้คียงกับก่อนกำรเช่ำ โดยบริษัทมีสิทธิขนยำ้ยทรพัยสิ์น ซึ่งรวมถึงส่ิงปลกูสรำ้ง เคร่ืองจกัร เคร่ืองปรบัอำกำศ 
อุปกรณเ์คร่ืองมือ สินทรพัยท์ี่สำมำรถถอดหรือเคล่ือนที่ได ้ และสินทรพัยอ์ื่น ๆ ออกไปจำกสถำนที่เช่ำได ้ 
ทั้งนี ้หำกบริษัทถูกรอนสิทธิหรือถูกโตแ้ย้งสิทธิไม่ว่ำกรณีใด ๆ จนเป็นเหตุให้บริษัทไม่อำจเข้ำครอบครองหรือใช้
ประโยชนท์รพัยสิ์นที่เช่ำไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ผูใ้หเ้ช่ำหรือเจำ้ของที่ดินจะตอ้งชดใชค่้ำเสียหำย ค่ำขำดประโยชน์ 
รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึน้ทั้งหมดให้แก่บริษัท โดยผู้ให้เช่ำไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเช่ำที่ ดินทั้ง 3 
แปลงนีใ้หแ้ก่บริษัท กับส ำนกังำนที่ดิน เมื่อวนัที่ 15 มิถุนำยน 2559 
4/ ท่ีดินเช่า 4 แปลง ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (โรงงานก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตไฟฟ้า แม่แตง2) 

  มีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอัดควำมดันสูง (CBG) ซึ่งจะเร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์
ในปี 2558 เป็นตน้ไป ทัง้นี ้เม่ือสิน้สดุกำรเช่ำ ส่ิงปลกูสรำ้งที่เป็นอำคำรโรงงำนตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผูใ้หเ้ช่ำ ส ำหรับ
เคร่ืองจักร เคร่ืองปรับอำกำศ อุปกรณ์เคร่ืองมือ รวมถึงทรัพยสิ์นที่สำมำรถถอดหรือเคล่ือนที่ได ้ และทรัพยสิ์นอื่น 
บริษัทมีสิทธิขนยำ้ยออกไปจำกสถำนที่เช่ำได ้

   5/ ท่ีดินเช่า 2 ต าบล ท่ีจังหวัดสุโขทัย (โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติโรงงานผลิตผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมกับ

โรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ) มีวตัถุประสงคเ์พื่อวำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติระหว่ำงโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ของผูเ้ช่ำกับโรงไฟฟ้ำเสำเถียร-เอ จ ำนวน 63 แปลง รวมพืน้ที่ทัง้หมด 31 ไร่ 3 งำน 2 ตำรำงวำ ในต ำบลกกแรต และ 
ต ำบลไกรกลำง จงัหวดัสโุขทยั โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2561 และสิน้สดุในวันที่ 
30 กันยำยน 2564 และเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ให้เช่ำยินยอมให้สิทธิบริษัทต่ออำยุกำรเช่ำต่อไปไดอ้ีก
ครำวละ 3 ปี แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 30 ปี 

 สถานท่ี คู่สัญญา สถานท่ีเช่า 
ระยะเวลาการเช่า 

พืน้ท่ี 
(ตร.ม.) 

จ านวน 
ปีท่ีเช่า 

วันเร่ิม 
สัญญา 

วันสิน้สุด 
สัญญา 

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

 1. พืน้ที่หลงั -
คำอำคำร 
(เพื่อกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย)์ 

บมจ.สหไทย 
สตีลไพพ ์ 

พืน้ที่หลงัคำอำคำรเก็บสินคำ้ 
เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่ เจำ้สมิง
พรำย ต.บำงหญำ้แพรก           
อ.พระประแดง จ.สมทุรปรำกำร 
 
 

25 31 ต.ค. 57 
 

31 ต.ค. 82 
 

8,000 
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 สถานท่ี คู่สัญญา สถานท่ีเช่า 
ระยะเวลาการเช่า 

พืน้ท่ี 
(ตร.ม.) 

จ านวน 
ปีท่ีเช่า 

วันเร่ิม 
สัญญา 

วันสิน้สุด 
สัญญา 

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

คำอำคำร 
(เพื่อกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลงังำน 
แสงอำทิตย)์ 
 

บจก.วงศ์
บณัฑิต 

พืน้ที่หลงัคำอำคำร 
เลขที่ 65 ถ.สรุำษฎร-์นำสำร 
ต.ขุนทะเล อ.เมืองสรุำษฎรธ์ำนี 
จ.สรุำษฎรธ์ำนี  
 

25 
 

25 พ.ย. 57 
 

25 พ.ย. 82 
 

10,368 

 

4.2.2 สัญญากรมกรมธรรมป์ระกันภัยทรัพยส์ิน    

ทรัพยส์ินท่ีเอา
ประกันภัย 

บริษัทประกัน 
ประเภท
กรมธรรม์ 

ทุนประกัน* 
ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

ออฟฟส านักงานใหญ่และระยอง 
1. ส่ิงปลกูสรำ้ง 
ตวัอำคำร รวม
ส่วนปรบัปรุงต่อ
เติมอำคำร 
เฟอรน์ิเจอร ์
อุปกรณเ์คร่ืองใช้
ส ำนกังำน 
 

บริษัท กรุงเทพ 
ประกันภยั จ ำกัด
(มหำชน) 
 

All Risks 
Insurance 
 

31,521,409  
ลำ้นบำท 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 

คลังสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ 
1. ส่ิงปลกูสรำ้ง
อำคำร
คลงัสินคำ้ 
 
 

2. สต็อกสินคำ้ 
น ำ้ยำเคมีชนิด
ต่ำง ๆ และ  
อื่น ๆ ที่เก็บอยู่
ในอำคำร
คลงัสินคำ้ตำม
ขอ้ 1. 

 

บริษัท กรุงเทพ 
ประกันภยั จ ำกัด
(มหำชน) 
  
 
 
 
 
 

กรมธรรมป์ระกัน
ควำมเส่ียงภยั
ทรพัยสิ์น อำคำร
โกดงัเก็บสินคำ้  
 
สต๊อกสินคำ้ 
 
 
 
 
 

10 ลำ้นบำท  

 
 
 

150 ลำ้นบำท  
  
 
 
 

 
 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 
  
  
  
 
 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
ยกเวน้ ส่ิงปลกูสรำ้ง 
(วงเงิน 10 ลำ้นบำท) 
ผู้รับประโยชน ์ 
นำงสำวชวิษศำ  ชีวะเกตุ 
ในฐำนะผู้ใหเ้ช่ำ
คลงัสินคำ้ 
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ทรัพยส์ินท่ีเอา
ประกันภัย 

บริษัทประกัน 
ประเภท
กรมธรรม์ 

ทุนประกัน* 
ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

โรงงาน MT1 จังหวัดเชียงใหม่ (แม่แตง1) 
1 ส่ิงปลกูสรำ้ง 
ตวัอำคำร 
โรงงำน
เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 
 

บริษัท กรุงเทพ 
ประกันภยั จ ำกัด
(มหำชน) 
 

All Risks 
Insurance  
  
  

90 ลำ้นบำท 
 
 

 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 

โรงงาน MT2 จังหวัดเชียงใหม่ (แม่แตง2) 
1. ส่ิงปลกูสรำ้ง 
ตวัอำคำร 
โรงงำน
เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 
 

บริษัท กรุงเทพ 
ประกันภยั จ ำกัด
(มหำชน) 
 

All Risks 
Insurance 
 
 

185 ลำ้นบำท 
 

 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 
 

โรงงาน PPP จังหวัดสุโขทัย 
1. ส่ิงปลกูสรำ้ง 
ตวัอำคำร 
โรงงำน 
เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 
 
2. ประกันคลัง
ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว 
 

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภยั จ ำกัด
(มหำชน) 
 
 
 
บริษัท กรุงเทพ
ประกันภยั จ ำกัด
(มหำชน) 
 

All Risks 
Insurance 
 
 
 
 
ประกันภยัควำมรับ
ผิดตำมกฎหมำย
จำกกำรประกอบ
กิจกำรประเภท 3 
 

633.6 ลำ้นบำท 
 
 
 
 

 
25 ลำ้นบำท 

 
 

 31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 
 
 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล / 
ผูร้บัประโยชน์ 
บริษัท ธนำคำรกสิกรไทย 
จ ำกัด (มหำชน)        
ตำมภำระผูกพนั 
 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล  
 
 
 

3.ประกันสถำนี
ขนส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ 
 
 
4.ประกันสถำนที่
ใชก๊้ำซธรรมชำติ 
 
 

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภยั จ ำกัด
(มหำชน) 
 
 
บริษัท กรุงเทพ
ประกันภยั  จ ำกัด
(มหำชน) 
 

ประกันภยัควำมรับ
ผิดตำมกฎหมำย
จำกกำรประกอบ
กิจกำรประเภท 3 
 
ประกันภยัควำมรับ
ผิดตำมกฎหมำย
จำกกำรประกอบ
กิจกำรประเภท 3 

5 ลำ้นบำท 
 
 
 
 

1 ลำ้นบำท 
 
 
 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 
 

22 ม.ค. 62 
- 

31 ธ.ค. 63 
                 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 
 
 
 
บมจ.ยูเอซี โกลบอล 
 
 
 



  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562            หนำ้ 68  
 

 

ทรัพยส์ินท่ีเอา
ประกันภัย 

บริษัทประกัน 
ประเภท
กรมธรรม์ 

ทุนประกัน* 
ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

5. ประกันระบบ
วำงท่อก๊ำซ 20 
เมตร 
 
 
6.ระบบท่อและ
อุปกรณ์ 
 

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภยั  จ ำกัด
(มหำชน) 
 
 
บริษัท กรุงเทพ
ประกันภยั จ ำกัด
(มหำชน) 
 

ประกันภยัควำมรับ
ผิดตำมกฎหมำย
จำกกำรประกอบ
กิจกำรประเภท 3 
 
All Risks 
Insurance 
 

2 ลำ้นบำท 
 
 
 
 

35,338,600  
ลำ้นบำท 

 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 
 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 

บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
 
 
 
 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
ผูร้บัผลประโยชน์ 
Hitachi Capital 
ตำมภำระผูกพนั 
 

7. โรงไฟฟ้ำเสำ
เถียร 
 
 
 
8. โรงไฟฟ้ำ
ประดู่เฒ่ำ  
 
 
 
9. สถำนที่ใช้ก๊ำซ
โรงไฟฟ้ำ – เสำ
เถียร  
 
 
 
10. สถำนที่ใช้
ก๊ำซโรงไฟฟ้ำ – 
ประดู่เฒ่ำ  

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภยั จ ำกัด
(มหำชน) 
 
 
บริษัท กรุงเทพ
ประกันภยั จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
 
บริษัท กรุงเทพ
ประกันภยั จ ำกัด
(มหำชน) 
 
 
 
บริษัท กรุงเทพ
ประกันภยั จ ำกัด
(มหชน) 

All Risks 
Insurance 
 
 
 
All Risks 
Insurance 
 
 
 
ประกันภยัควำมรับ
ผิดตำมกฎหมำย
จำกกำรประกอบ
กิจกำรประเภท 3 
 
 
ประกันภยัควำมรับ
ผิดตำมกฎหมำย
จำกกำรประกอบ
กิจกำรประเภท 3 

160 ลำ้นบำท 
 
 
 
 

86.8 ลำ้นบำท 
 
 
 
 

1 ลำ้นบำท 
 
 

 
 

 
1 ลำ้นบำท 

 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 
 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 
 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 
 
 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 
 

บจก. ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ 
ผูร้บัผลประโยชน์ 
Hitachi Capital 
ตำมภำระผูกพนั 
 
บจก. ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ 
ผูร้บัผลประโยชน์ 
Hitachi Capital 
ตำมภำระผูกพนั 
 
บจก. ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ 
 
 
 
 
 
บจก. ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ 
 
 

โรงงานสหไทย จังหวัดสมุทรปราการ 
1.ประกันควำม
เส่ียงภยัทรพัยสิ์น 

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภยั 
(มหำชน) 

All Risks 
Insurance 

46.50 ลำ้นบำท 31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 

บจก. ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์  
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ทรัพยส์ินท่ีเอา
ประกันภัย 

บริษัทประกัน 
ประเภท
กรมธรรม์ 

ทุนประกัน* 
ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย 

โรงงานวงศบั์ณฑิต จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
1.ประกันควำม
เส่ียงภยัทรพัยสิ์น  
 

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภยั จ ำกัด 
(มหำชน)  

All Risks 
Insurance 

 
 
 
 
 

35.75 ลำ้นบำท 
 
 
 
 
 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 

บจก. โซล่ำ เอ็นเนอรจ์ี 
รูฟ พำวเวอร ์/ 
ผูร้บัประโยชน์ 
บริษัท ธนำคำรไทย
พำณิชย ์จ ำกัด (มหำชน) 
ตำมภำระผูกพนั 

โรงไฟฟ้าภูผาม่าน จ.ขอนแก่น     

1.ประกันควำม
เส่ียงภยัทรพัยสิ์น 
 

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภยั จ ำกัด 
(มหำชน) 

All Risks 
Insurance 

 

288.160.272 
ลำ้นบำท 

31 ธ.ค. 62    
- 

31 ธ.ค. 63 
 

UAC, TPT Energy 

หมำยเหตุ:  * ทุนประกันภยัทรพัยสิ์นครอบคลมุมลูค่ำตำมบัญชีของสินทรพัยท์ี่ท  ำประกันภยั 

 4.2.3  สิทธิประโยชนจ์ากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

(1) โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas : CBG) – CBG แม่แตง1 
โครงกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอัดควำมดนัสงูของบริษัท ที่ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดร้บักำรส่งเสริม

กำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวนัที่ 16 มีนำคม 2553 ในกิจกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอัดควำมดันสูง 
ประเภท 1.18 ส ำหรบักิจกำรผลิตแอลกอฮอล ์หรือเชือ้เพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร รวมทัง้เศษหรือขยะหรือของเสีย 
ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1506(1)/2553 โดยจะไดร้ับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน อำศยัอ ำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2544 โดยมีเงื่อนไขกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ส ำคัญ ไดแ้ก่  

1. ไดร้บัอนุญำตน ำคนต่ำงดำ้วซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอุปกำระของบุคคล
ทัง้สองประเภทนี ้เขำ้มำในรำชอำณำจกัรได ้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำใหอ้ยู่ในรำชอำณำจกัรเท่ำที่
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำเห็นสมควร 

2. ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ได้รับอนุญำต
ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำที่กำรท ำงำนที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้ควำมเห็นชอบตลอด
ระยะเวลำเท่ำที่ไดร้บัอนุญำตใหอ้ยู่ในรำชอำณำจกัร 

3. ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำอนุมัติ 
4. ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสทุธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมเป็นเวลำ 

8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนัน้  
5. ไดร้ับยกเว้นไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมซึ่งไดร้ับยกเว้นภำษีเงินไดน้ิติบุคคลไปรวม

ค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำที่ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคล 
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6. ไดร้ับลดหย่อนภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรลงทุนในอตัรำรอ้ยละ 50 ของอัตรำปกติ
เป็นเวลำอีก 5 ปี หลงัจำกที่พน้ก ำหนดระยะเวลำยกเวน้ภำษีเงินได ้

7. ไดร้ับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำ สองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ  10 ปี
นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร 

8. ไดร้ับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสรำ้งส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกรอ้ยละ  25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ 
หมำยเหต ุ  ไดร้บัใบอนุญำตเปิดด ำเนินกำรเมื่อวนัที่ 28 พฤจิกำยน 2559 

(2) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม (Petroleum Production Plant : PPP) 
บริษัทไดร้บักำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรบัโครงกำรโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกคณะกรรมกำรส่งเสริม

กำรลงทุน โดยเมื่อวนัที่ 14 กุมภำพนัธ ์2555 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนไดม้ีหนงัสือแจ้งอนุมติัใหก้ำรส่งเสริมใน
กิจกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติอัด, ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภคและ
บริกำรพืน้ฐำน ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 2265(2)/2555 และไดร้บัสิทธิประโยชนต์ำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม
กำรลงทุน พ.ศ. 2520 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติส่งเสริมกำรลงทุน (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2544 โดยมีรำยละเอียดที่
ส ำคญัไดแ้ก่  

1. ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั 
2. ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมรวมกันไม่

เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดระยะเวลำ  8 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมี
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ ๆ  

3. ไดร้ับยกเว้นไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมซึ่งไดร้ับยกเว้นภำษีเงินไดน้ิติบุคคล ไปรวม
ค ำนวณภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำที่ผูไ้ดร้บักำรส่งเสริมไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลนัน้  

4. ไดร้ับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสรำ้งส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกรอ้ยละ  25 ของเงินลงทุน 
นอกเหนือจำกกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ  

เงื่อนไขที่ส ำคญัเฉพำะโครงกำร 
1. เคร่ืองจกัรที่ใชใ้นกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมจะตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ และเคร่ืองจกัรซึ่งไดร้บัยกเวน้หรือลดหย่อน

อำกรขำเขำ้นัน้ จะตอ้งน ำเขำ้มำภำยในวนัที่ 7 มีนำคม 2558 
2. จะตอ้งด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จพรอ้มที่จะเปิดด ำเนินกำรไดภ้ำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน  36 เดือน นับแต่วันที่ออก

บตัรส่งเสริม 
3. จะตอ้งด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมในเร่ืองดังต่อไปนี  ้
3.1 ชนิดผลิตภณัฑก๊์ำซธรรมชำติอดั (CNG) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊ำซโซลีน 
3.2 ขนำดของกิจกำร มีก ำลงักำรผลิต ดงันี ้

i. ก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG) ปีละประมำณ 11,346.90 ตนั 
ii. ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ปีละประมำณ 5,384.66 ตนั 
iii. ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ปีละประมำณ 1,164.68  ตนั 

3.3 ภำษีเงินไดน้ิติบุคลที่ไดร้ับกำรยกเว้น มีมูลค่ำไม่เกิน  708,896,691.99 บำท ทั้งนี ้จะปรับเปล่ียนตำมจ ำนวนเงิน
ลงทุน โดยไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมนุเวียนที่แทจ้ริงในวนัเปิดด ำเนินกำรตำมโรงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริม 
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3.4 จะต้องด ำ เนินกำรให้ ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน  ISO 9000 ห รือ  ISO 14000 ห รือ
มำตรฐำนสำกลอื่นที่เทียบเท่ำ ภำยใน  2 ปี นับแต่วันที่เปิดด ำเนินกำร หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน
ก ำหนดเวลำดังกล่ำวจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินไดน้ิติบุคคลเป็นเวลำ 1 ปี (ด ำเนินกำร
เรียบรอ้ยแลว้ ณ.วนัที่ไดร้บัใบอนุญำตเปิดด ำเนินกำร เมื่อวนัที่ 6 กันยำยน 2562) 

3.5 จะตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบในรำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มภำยใน  12 เดือน เรียบรอ้ยแลว้นบัแต่
วันที่ออกบัตรส่งเสริม (ด ำเนินกำรเรียบรอ้ยแลว้ ณ.วันที่ไดร้ับใบอนุญำตเปิดด ำเนินกำร เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 
2562) 

(3) โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ  (Compressed Bio-methane Gas : CBG) – CBG แม่แตง2 
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพของบริษัท ที่ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดร้บักำรส่งเสริมกำร

ลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2556 ในกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ 
ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภคและบริกำรพืน้ฐำน ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 2304(1)/2556 โดยจะไดร้ับ
สิทธิประโยชนจ์ำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน อำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญัติกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แกไ้ขเพิ่มเติม โดย
พระรำชบญัญัติส่งเสริมกำรลงทุน (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2544 โดยมีเงื่อนไขกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ส ำคัญ ไดแ้ก่  

1. ไดร้บัอนุญำตน ำคนต่ำงดำ้วซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอุปกำระของบุคคล
ทัง้สองประเภทนี ้เขำ้มำในรำชอำณำจกัรได ้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำใหอ้ยู่ในรำชอำณำจกัรเท่ำที่
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำเห็นสมควร 

2. ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ได้รับอนุญำต
ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำที่กำรท ำงำนที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้ควำมเห็นชอบตลอด
ระยะเวลำเท่ำที่ไดร้บัอนุญำตใหอ้ยู่ในรำชอำณำจกัร 

3. ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำอนุมัติ 
4. ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสทุธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมเป็นเวลำ 

8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนัน้  
5. ไดร้ับยกเว้นไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมซึ่งไดร้ับยกเว้นภำษีเงินไดน้ิติบุคคลไปรวม

ค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำที่ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคล 
6. ไดร้ับลดหย่อนภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรลงทุนในอตัรำรอ้ยละ 50 ของอัตรำปกติ

เป็นเวลำอีก 5 ปี หลงัจำกที่พน้ก ำหนดระยะเวลำยกเวน้ภำษีเงินได ้
7. ไดร้ับอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำ สองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ 10 ปี

นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร 
8. ไดร้ับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสรำ้งส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกรอ้ยละ  25 ของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ 
9. จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน  ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ

มำตรฐำนสำกลอื่นที่เทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นบัแต่วนัที่เปิดด ำเนินกำร หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยใน
ก ำหนดเวลำดังกล่ำวจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลำ  1 ปี 
(ด ำเนินกำรเรียบรอ้ยแลว้ ณ.วนัที่ไดร้บัใบอนุญำตเปิดด ำเนินกำร เมื่อวนัที่ 13 มกรำคม 2563 โดยมีขนำด
กิจกำรมีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ 1.487 เมกะวตัตเ์วลำท ำงำน 24 ชั่วโมง/วนั : 333 วนั/ปี 
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     (4)   โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ (Solar PV Rooftop) – สหไทย 
 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตยข์องบริษัท ที่ตั้งอยู่ที่อ  ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

ไดร้ับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม  2556 ในกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย ์ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภคและบริกำรพืน้ฐำน ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 
1435(1)/2557 โดยจะไดร้ับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติกำรลงทุน 
พ.ศ. 2520 แกไ้ขเพิ่มเติม โดยพระรำชบญัญัติส่งเสริมกำรลงทุน (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2544 โดยมีเงื่อนไขกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนที่ส ำคญั ไดแ้ก่  

1. ไดร้ับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอุปกำระของ
บุคคลทั้งสองประเภทนี ้ เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำให้อยู่ใน
รำชอำณำจกัรเท่ำที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำเห็นสมควร 

2. ให้คนต่ำงดำ้วซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ไดร้ับอนุญำต
ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำที่กำรท ำงำนที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้ควำมเห็นชอบตลอด
ระยะเวลำเท่ำที่ไดร้บัอนุญำตใหอ้ยู่ในรำชอำณำจกัร 

3. ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำอนุมัติ 
4. ไดร้ับยกเว้นภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมเป็น

เวลำ 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนัน้  
5. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมซึ่งไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลไปรวม

ค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำที่ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคล 
6. ไดร้บัลดหย่อนภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสทุธิที่ไดจ้ำกกำรลงทุนในอตัรำรอ้ยละ 50 ของอตัรำปกติ

เป็นเวลำอีก 5 ปี หลงัจำกที่พน้ก ำหนดระยะเวลำยกเวน้ภำษีเงินได ้
7. ไดร้บัอนุญำตใหห้ักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำ สองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ 10 ปี

นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร 
8. ไดร้ับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสรำ้งส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ 
เงื่อนไขที่ส ำคญัเฉพำะโครงกำร 
1. เคร่ืองจกัรที่ใชใ้นกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมจะตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ และเคร่ืองจกัรซึ่งไดร้บัยกเวน้หรือลดหย่อน

อำกรขำเขำ้นัน้ จะตอ้งน ำเขำ้มำภำยในวนัที่ 3 ตุลำคม 2559 
2. จะตอ้งด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จพรอ้มที่จะเปิดด ำเนินกำรไดภ้ำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน  36 เดือน นับแต่วันที่ออก

บตัรส่งเสริม 
3. จะตอ้งด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมในเร่ืองดังต่อไปนี ้

3.1 ชนิดผลิตภณัฑ ์ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยท์ี่ติดตั้งบนหลังคำ 
3.2 ขนำดของกิจกำร มีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคำ 0.780 เมกะวตัต ์(เวลำท ำงำน   

5 ชั่วโมง/วนั : 365 วนั/ปี ) 
4. จะต้องด ำ เนินกำรให้ ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน  ISO 9000 ห รือ  ISO 14000 ห รือ  

มำตรฐำนสำกลอื่นที่เทียบเท่ำ ภำยใน  2 ปี นับแต่วันที่เปิดด ำเนินกำร หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน
ก ำหนดเวลำดงักล่ำวจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลเป็นเวลำ 1 ปี 

หมำยเหตุ   ไดร้บัใบอนุญำตเปิดด ำเนินกำรเมื่อวนัที่ 22 มกรำคม 2562  
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แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562            หนำ้ 73  
 

 

      (5)     โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ (Solar PV Rooftop) – วงศบั์ณฑิต 
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตยข์องบริษัท ที่ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอเมืองสุรำษฎรธ์ำนี จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 

ไดร้บักำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวนัที่ 19 มีนำคม 2557 ในกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภคและบริกำรพื ้นฐำน ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  
1161(1)/2558 โดยจะไดร้ับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติกำรลงทุน 
พ.ศ. 2520 แกไ้ขเพิ่มเติม โดยพระรำชบญัญัติส่งเสริมกำรลงทุน (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2544 โดยมีเงื่อนไขกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนที่ส ำคญั ไดแ้ก่  

1. ไดร้ับอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอุปกำระของ
บุคคลทั้งสองประเภทนี ้ เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำให้อยู่ใน
รำชอำณำจกัรเท่ำที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำเห็นสมควร 

2. ให้คนต่ำงดำ้วซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร ไดร้ับอนุญำต
ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำที่กำรท ำงำนที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้ควำมเห็นชอบตลอด
ระยะเวลำเท่ำที่ไดร้บัอนุญำตใหอ้ยู่ในรำชอำณำจกัร 

3. ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำอนุมัติ 
4. ไดร้ับยกเว้นภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมเป็น

เวลำ 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนัน้  
5. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมซึ่งไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลไปรวม

ค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำที่ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคล 
6. ไดร้บัลดหย่อนภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสทุธิที่ไดจ้ำกกำรลงทุนในอตัรำรอ้ยละ 50 ของอตัรำปกติ

เป็นเวลำอีก 5 ปี หลงัจำกที่พน้ก ำหนดระยะเวลำยกเวน้ภำษีเงินได ้
7. ไดร้บัอนุญำตใหห้ักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำ สองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ 10 ปี

นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร 
8. ไดร้ับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสรำ้งส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ 
เงื่อนไขที่ส ำคญัเฉพำะโครงกำร 
1. เคร่ืองจกัรที่ใชใ้นกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมจะตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ และเคร่ืองจกัรซึ่งไดร้บัยกเวน้หรือลดหย่อน

อำกรขำเขำ้นัน้ จะตอ้งน ำเขำ้มำภำยในวนัที่ 6 สิงหำคม 2560 
2. จะตอ้งด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จพรอ้มที่จะเปิดด ำเนินกำรไดภ้ำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน  36 เดือน นับแต่วันที่ออก

บตัรส่งเสริม 
3. จะตอ้งด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมในเร่ืองดังต่อไปนี  ้

3.1 ชนิดผลิตภณัฑ ์ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคำ 
3.2 ขนำดของกิจกำร มีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคำ 0.640 เมกะวตัต ์(เวลำท ำงำน 

5 ชั่วโมง/วนั : 365 วนั/ปี ) 
4. จะต้องด ำ เนินกำรให้ ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน  ISO 9000 ห รือ  ISO 14000 ห รือ  

มำตรฐำนสำกลอื่นที่เทียบเท่ำ ภำยใน  2 ปี นับแต่วันที่เปิดด ำเนินกำร หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน
ก ำหนดเวลำดงักล่ำวจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลเป็นเวลำ 1 ปี 
หมำยเหตุ     ไดร้บัใบอนุญำตเปิดด ำเนินกำรเมื่อวนัที่ 26 มีนำคม 2562  



  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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 4.3   นโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเชื่อมโยงกับธุรกิจหลกัของบริษัทที่มีศกัยภำพในกำรสรำ้งผลก ำไรและมีโอกำสในกำร

เจริญเติบโต เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสำมำรถ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีควำมครบวงจรมำกขึน้ หรือสรำ้งมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ธุรกิจของบริษัท 
โดยหำกเป็นกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร ตลอดจนกำรส่งตวัแทนเขำ้ร่วมเป็นกรรมกำร
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และเข้ำร่วมประชุมในฐำนะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทมีหน้ำที่ออกเสียงในที่ประชุมตำมแนวทำงหรือ
ทิศทำงที่คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำไว ้ ส ำหรบักำรลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบำยเข้ำไปควบคุมมำกนกั ทัง้นีก้ำรจะ
ส่งตวัแทนเขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่ำว บริษัทจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และขึน้กับ
ข้อตกลงร่วมกัน โดยตัวแทนอำจเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรระดับสูง หรือบุคคลใด  ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประสบกำรณเ์หมำะสมในธุรกิจนัน้ ๆ 

ปัจจุบนับริษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดงันี ้ 

บริษัทย่อย  

1. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ากัด (UAC Utilities) (เดิมชื่อบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด) จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2554 
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 30 ลำ้นบำท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 99.998 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อลงทุนในอุตสำหกรรม
ด้ำนพลังงำนทดแทนและระบบสำธำรณูปโภค โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรัตน์               
จำรุมโนภำส และนำยชชัพล ประสพโชค เขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักล่ำว 

2. บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC TPT) จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2555 ปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียน 150 ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.0093 ส่วนที่เหลือร้อยละ 49.9900 ถือหุ้นโดย บริษัท ทีพีที         
เทพประทำนพร จ ำกัด (“TPT”)  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ เพื่อใช้ในกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ กำรขนส่ง คมนำคม และอุตสำหกรรมทั่วไป ปัจจุบัน UAC TPT อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรโครงกำรBIOGAS 
จ ำนวน 2 โครงกำร ในจงัหวดัขอนแก่น โดยมีผูบ้ริหำรของบริษัท ไดแ้ก่ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรตัน ์  จำรุมโนภำส และ
นำยชชัพล ประสพโชค เขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักล่ำว 

3. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (UAC Energy) จดัตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2556 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 200 ลำ้น
บำท บริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.97 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ำเนินกำรลงทุนโครงกำรดำ้นพลังงำน ปัจจุบนัด ำเนินกำร
ผลิตเชิงพำณิชย ์จ ำนวน 3 โครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคำ จ ำนวน 1 โครงกำร 
และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โครงกำร โดยมีผูบ้ริหำรของบริษัท ไดแ้ก่ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรัตน ์ จำรุมโนภำส 
และนำยชชัพล ประสพโชค เขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักล่ำว 

4. บริษัท โซล่า เอ็นเนอรจี์ รูฟ พาวเวอร ์จ ากัด บริษัทย่อยทำงออ้มของบริษัท โดยบริษัทถือหุน้ผ่ำน UAC Energy รอ้ยละ 
99.20 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 12.525 ลำ้นบำท ทัง้นี ้บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอรจ์ี รูฟ พำวเวอร ์จ ำกัด ไดร้บัสมัปทำนกำรขำย
ไฟฟ้ำที่ผลิตไดจ้ำกพลังงำนแสงอำทิตยใ์ห้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยมีก ำลังกำรผลิต 752.4 กิโลวัตต ์ติดตั้งบนหลังคำ
โรงงำนผลิตยำงแผ่นของบริษัท วงศบ์ณัฑิต จ ำกัด ณ ต ำบลขุนทะเล จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี ปัจจุบนัด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย ์   
โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ไดแ้ก่ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส และนำยชัชพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัท
ดงักล่ำว 
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5. บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ากัด (“UAC TPT PELLETS”) บริษัทย่อยทำงออ้มของบริษัท โดยบริษัทถือหุน้ผ่ำน UAC 
TPT ร้อยละ 99.99 จัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่  25 ธันวำคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกับ 1,000,000 บำท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเชื ้อเพลิงอัดแท่ง โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ นำงสำวนิลรัตน์           
จำรุมโนภำส และนำยชัชพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดังกล่ำว ในวันที่ 23 กันยำยน 2562 ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทมีมติอนุมติัด ำเนินกำรเลิกบริษัท  และไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชยแ์ลว้  อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 

6. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ ์ โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคัลส์ จ ากัด (“UAC ADVANCE POLYMER”) จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 21 
มกรำคม 2558 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 180 ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยลำเท็กซอ์ีมัลชั่นและโพลิเมอร ์ โดยมีผูบ้ริหำรของบริษัท ไดแ้ก่ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรัตน์ 
จำรุมโนภำส และนำยชชัพล ประสพโชค เขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักล่ำว 

7. บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (“UAC TOP ENERGY”) จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2560 ปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียน 7,000,000 บำท บริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ำเนินกำรลงทุนโครงกำรดำ้นพลังงำน
ทดแทน โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ไดแ้ก่ นำยชัชพล ประสพโชค และนำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรใน
บริษัทดงักล่ำว 

8. Vientiane Waste Management Company Limited (“VWM”)  จัดตั้ งขึ ้นที่ นครหลวง เ วีย งจันทน์สำธ ำ รณ รัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2562 มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยทำงอ้อมถือหุ้นผ่ำน UAC 
Energy มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 72.90 ลำ้นกีบ โดย UAC Energy ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 50.01 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ
ลงทุนในโครงกำรจัดกำรขยะเพื่อผลิตพลังงำนทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่  ที่นครหลวง
เวียงจันทน์ โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ไดแ้ก่ นำยกิตติ  ชีวะเกตุ และ นำยชัชพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัท
ดงักล่ำว 

บริษัทร่วม 

1. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ ากัด (“BBF”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 30 ส่วนที่เหลือรอ้ยละ 70 
ถือหุ้นโดยบริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท บำงจำก คอปอรเ์รชั่น จ ำกัด (มหำชน))  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน  
281.50 ลำ้นบำท  BBF เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงเหลวที่น ำไปใช้เป็นส่วนผสมทดแทนบำงส่วนใน
น ำ้มันดีเซลที่ไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้ไดน้ ำ้มันไบโอดีเซลประเภทต่ำง  ๆ เช่น น ำ้มันไบโอดีเซล B5 หรือ 
B10 เป็นตน้ โดยมีนำยกิตติ ชีวะเกตุ และ นำยชชัพล ประสพโชค เป็นผูแ้ทนเขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดังกล่ำว 

2. บริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จ ากัด (“SEBIGAS UAC”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง SEBIGAS S.P.A. 
(“SEBIGAS”) ประเทศอิตำลี และบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด (โดยบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 ผ่ำน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ 
จ ำกัด) ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ,รอ้ยละ 49 และมีบริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยถือหุ้นรอ้ยละ 2 ตำมล ำดบั SEBIGAS   UAC จดัตั้ง
ขึน้เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2556 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน  14 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับเป็นที่ปรึกษำ ออกแบบ  และ
รบัเหมำก่อสรำ้งโรงงำนก๊ำซชีวภำพ กำรใหบ้ริกำรเดินเคร่ืองและบ ำรุงรกัษำ (O&M Services) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ
ภำคพืน้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนำยชัชพล ประสพโชค และ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส เป็นผู้แทนเข้ำร่วมเป็น
กรรมกำรในบริษัทดงักล่ำว 

3. บริษัท เอ็นเนอร์เรย ์ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ากัด (“ENERRAY UAC”) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง 
ENERRAY S.P.A. (“ENERRAY”) ประเทศอิตำลี และบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด (โดยบริษัทถือหุ้นรอ้ยละ 100 ผ่ำน 
บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด) ในสดัส่วนรอ้ยละ 49, รอ้ยละ 25 และมีบริษัทที่ปรกึษำกฎหมำยถือหุ้นรอ้ยละ 26 ตำมล ำดับ 
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ENERRAY UAC จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2559 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน  6 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับเป็นที่
ปรึกษำ ออกแบบ  และรับเหมำก่อสรำ้งโครงกำรด้ำนพลังงำน  โดยมีนำงอำรีย ์พลีขันธ์ เป็นผู้แทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรใน
บริษัทดงักล่ำว 

4. บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ากัด  (PPWE) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด
(มหำชน) (“QTC”)  และบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด (โดยบริษัทถือหุ้นรอ้ยละ 100 ผ่ำน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด) 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 12 มกรำคม 2559 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท บริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ส่วนที่เหลือรอ้ย
ละ 50 ถือหุน้โดย บริษัท คิวทีซ ี เอนเนอรย่ี์ จ ำกัด(มหำชน) (“QTC”)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจกำรลงทุนโครงกำร
ดำ้นพลังงำน โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ไดแ้ก่ นำยกิตติ ชีวะเกตุ และนำยชัชพล ประสพโชค เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัท
ดงักล่ำว 

5. บริษัท โอดิน พาวเวอร ์จ ากัด (ODIN) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทุนโดย บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส ์จ ำกัด (โดยบริษัท
ถือหุน้รอ้ยละ 99.998 ผ่ำน บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส ์จ ำกัด) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 200 ลำ้นบำท 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจกำรลงทุนโครงกำรดำ้นพลังงำน โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ไดแ้ก่ นำยชัชพล ประสพโชค 
เขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักล่ำว 

6. บริษัท โอดิน เมียนมาร ์จ ากัด (ODIN MYANMAR) บริษัทร่วมของบริษัท เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง บริษัท โอดิน พำวเวอร ์
จ ำกัด และ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรยี์ จ ำกัด (โดยบริษัทถือหุ้นรอ้ยละ 99.97 ผ่ำน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด) ถือหุ้นใน
สดัส่วนรอ้ยละ 40 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจกำรลงทุนโครงกำรดำ้นพลังงำน 
โดยมีผู้บริหำรของบริษัท ไดแ้ก่ นำยชัชพล ประสพโชค และ นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัท
ดงักล่ำว 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำย ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อบริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีข้อ
พิพำททำงกฎหมำยอื่นใดที่อำจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีนยัส ำคัญ 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

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

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

ก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ้ำมัน โรงปิโตรเคมี โรงผลิตน ้ำมันหล่อล่ืน โรงงำน
อุตสำหกรรมโพลิเมอรแ์ละพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้ำ
และสำธำรณูปโภค และลงทุนในอุตสำหกรรมดำ้นพลังงำนทดแทน และระบบ
สำธำรณูปโภค 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000085 
ทุนจดทะเบียน : 367,183,150.50 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 333,802,650.50 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 667,605,301 หุน้ 
รำคำพำร ์ : 0.50 บำท  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนดท์ี ชัน้ 19  ซอยวิภำวดีรงัสิต 19 ถนนวิภำวดีรงัสิต    

แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท ์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 
เว็บไซต ์ : www.uac.co.th  
เลขำนุกำรบริษัท : โทรศพัท ์ 0-2936-1701 ต่อ 118 
  อีเมล : sajjaporn@uac.co.th 
ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ : โทรศพัท ์ 0-2936-1701  
  อีเมล : ir@uac.co.th 

 
6.2 ข้อมูลท่ัวไปของนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษัทย่อย จ ำนวน 8 บริษัท 

 (1) ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส ์จ ำกัด  
ชื่อภำษำองักฤษ : UAC Utilities Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 100 
ประกอบธุรกิจหลกั : ลงทุนในอุตสำหกรรมดำ้นพลังงำนทดแทนและระบบสำธำรณูปโภค 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554049345 
ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 30,000,000 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 300,000  หุน้ 
รำคำพำร ์ : 100 บำท  
 

http://www.uac.co.th/
mailto:ir@uac.co.th
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ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนดท์ี ชัน้ 19  ซอยวิภำวดีรงัสิต 19 ถนนวิภำวดีรงัสิต   
แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 

โทรศพัท ์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 

 (2) ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 
ชื่อภำษำองักฤษ : UAC & TPT Energy Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 50.01 
ประกอบธุรกิจหลกั : ประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตก๊ำซชีวภำพเพื่อใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ        

กำรขนส่งคมนำคม และอุตสำหกรรมทั่วไป 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105555167953 
ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 99,600,000 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 1,500,000  หุน้ 
รำคำพำร ์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนดท์ี ชัน้ 19  ซอยวิภำวดีรงัสิต 19 ถนนวิภำวดีรงัสิต    

แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท ์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 

(3) ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกัด 
ชื่อภำษำองักฤษ : UAC Energy Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 100 
ประกอบธุรกิจหลกั : ลงทุนโครงกำรดำ้นพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556136130 
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 200,000,000 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 2,000,000  หุน้ 
รำคำพำร ์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนดท์ี ชัน้ 19  ซอยวิภำวดีรงัสิต 19 ถนนวิภำวดีรงัสิต   

แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท ์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 

 (4) ช่ือบริษัท  :  บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอร์จี รูฟ พำวเวอร ์จ ำกัด 
ชื่อภำษำองักฤษ : Solar Energy Roof Power Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 100 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556138311 
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ทุนจดทะเบียน : 12,525,000 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 12,525,000 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 125,250  หุน้ 
รำคำพำร ์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนดท์ี ชัน้ 19  ซอยวิภำวดีรงัสิต 19 ถนนวิภำวดีรงัสิต   

แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท ์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 

 (5) ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ำกัด (เลิกกิจกำร 24 กันยำยน 2562) 
ชื่อภำษำองักฤษ : UAC TPT Pellets Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 100 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงอดัแท่ง 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105557187838 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 250,000 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 10,000  หุน้ 
รำคำพำร ์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนดท์ี ชัน้ 19  ซอยวิภำวดีรงัสิต 19 ถนนวิภำวดีรงัสิต   

แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท ์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 

 (6) ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคัลส ์จ ำกัด 
ชื่อภำษำองักฤษ : UAC Advance Polymer & Chemicals Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 100  
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหน่ำยลำเท็กซอ์ีมลัชั่นและโพลิเมอร ์
เลขทะเบียนบริษัท : 0105558011415 
ทุนจดทะเบียน : 180,000,000 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 180,000,000 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 1,800,000  หุน้ 
รำคำพำร ์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนดท์ี ชัน้ 21 ซอยวิภำวดีรงัสิต 19 ถนนวิภำวดีรงัสิต    

แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท ์ : 0-2537-9016 
โทรสำร : 0-2537-9015 
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 (7) ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ำกัด 
ชื่อภำษำองักฤษ : UAC Top Energy Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 100 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560006113 
ทุนจดทะเบียน : 7,000,000 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 7,000,000 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 70,000  หุน้ 
รำคำพำร ์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนดท์ี ชัน้ 19 ซอยวิภำวดีรงัสิต 19 ถนนวิภำวดีรงัสิต    

แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท ์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 

(8) ช่ือบริษัท   :  Vientiane Waste Management Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 50.01 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ลงทุนในโครงกำรจัดกำรขยะเพื่อผลิตพลังงำนทดแทน และแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑเ์พื่อน ำกลบัมำใชใ้หม่ 
เลขทะเบียนบริษัท : 058375564000 
ทุนจดทะเบียน : 72,900,000,000 กีบ 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 21,877,647,333.63 กีบ 
จ ำนวนหุน้ : 36,450,000หุน้ 
รำคำพำร ์ :  2,000 กีบ  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : Dongsavath Village, Sisatthanak District, Vientiane, LPDR. 
โทรศพัท ์ : (+856) 20 99903393 

 
บริษัทร่วม จ ำนวน 6 บริษัท 

 (1) ช่ือบริษัท  :  บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด 
ชื่อภำษำองักฤษ : Bangchak Biofuel Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 30 
ประกอบธุรกิจหลกั : ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้มนัไบโอดีเซลและผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ำกกำรผลิต 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105551029246 
ทุนจดทะเบียน : 281,500,000 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 281,500,000 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 2,815,000  หุน้ 
รำคำพำร ์ : 100 บำท  
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ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : 28 หมู่ 9 ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160 
โทรศพัท ์ : 035-276500 
โทรสำร : 035-276549 

 (2) ช่ือบริษัท  :  บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ ำกัด 
ชื่อภำษำองักฤษ : Sebigas UAC Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 49 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ออกแบบ รบัเหมำ ก่อสรำ้ง โครงกำรดำ้นพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556161801 
ทุนจดทะเบียน : 14,000,000 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 14,000,000 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 140,000  หุน้ 
รำคำพำร ์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนดท์ี ชัน้ 18  ซอยวิภำวดีรงัสิต 19 ถนนวิภำวดีรงัสิต    

แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท ์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 

 (3) ช่ือบริษัท  :  บริษัท เอ็นเนอรเ์รย ์ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ชื่อภำษำองักฤษ : Enerray UAC (Thailand) Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 25 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ออกแบบ รบัเหมำ ก่อสรำ้ง โครงกำรดำ้นพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559045038 
ทุนจดทะเบียน : 6,000,000 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 6,000,000 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 60,000  หุน้ 
รำคำพำร ์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนดท์ี ชัน้ 18  ซอยวิภำวดีรงัสิต 19 ถนนวิภำวดีรงัสิต    

แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท ์ : 0-2936-1701 
โทรสำร : 0-2936-1700 

 (4) ช่ือบริษัท  :  บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ำกัด 
ชื่อภำษำองักฤษ : PPWE Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 50 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ลงทุนโครงกำรดำ้นพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559005541 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 1,000,000 บำท 
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จ ำนวนหุน้ : 10,000  หุน้ 
รำคำพำร ์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ 

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

 (5) ช่ือบริษัท  :  บริษัท โอดิน พำวเวอร ์จ ำกัด 
ชื่อภำษำองักฤษ : ODIN Power Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 10 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส ์จ ำกัด) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ลงทุนโครงกำรดำ้นพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0115541003996 
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 200,000,000 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 2,000,000  หุน้ 
รำคำพำร ์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : 333/3 หมู่ที่ 6 ต ำบลบำงเพรียง อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ : 0-2108-0360-6 
โทรสำร : 0-2108-0367 

(6) ช่ือบริษัท   :  บริษัท โอดิน เมียนมำร ์จ ำกัด 
ชื่อภำษำองักฤษ : ODIN Myanmar Company Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : รอ้ยละ 40 (ถือผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด) 
ประกอบธุรกิจหลกั : ลงทุนโครงกำรดำ้นพลงังำน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0115560028281 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท 
ทุนที่เรียกช ำระแลว้ : 1,000,000 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 10,000  หุน้ 
รำคำพำร ์ : 100 บำท  
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : 333/3 หมู่ที่ 6 ต ำบลบำงเพรียง อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10560 
โทรศพัท ์ : 0-2108-0360-6 
โทรสำร : 0-2108-0367 
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6.3 ช่ือ สถำนท่ีตั้ง ของบุคคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 

1) นำยทะเบียนหุน้สำมญั บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 
  เลขที่ 93 ชัน้ 14 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

  กรุงเทพมหำนคร 10400 
    โทรศพัท ์ 0-2009-9000   
 
2) ผูส้อบบัญชี นำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวฒัน์ 

 ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 5813 
 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด 

   ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก 
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
   กรุงเทพมหำนคร 10110 
   โทรศพัท ์ 0 2264 0777 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที ่2  การจดัการและ 
การก ากับดูแลกิจการ 

 
 

 
 
 
 
 

 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพยข์องบริษัท 
หุ้นสามัญ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 367,183,150.50 บำท เรียกช ำระแลว้ 333,802,650.50 บำท แบ่งเป็น
หุน้สำมญัจ ำนวน 667,605,301 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท  

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
                                                                                                                             ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562   

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จ านวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ 

1. กลุ่มชีวะเกตุ 374,585,763 56.11% 
 1.1 นำยกติติ ชีวะเกต ุ 323,267,663 48.42% 
 1.2 นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกต ุ 25,751,800 3.86% 
 1.3 นำงสำวอลิสำ ชีวะเกต ุ 25,566,300 3.83% 
2. กลุ่มจารุมโนภาส 46,676,606 6.99% 
 2.1 นำงสำวนิลรตัน ์จำรุมโนภำส 30,514,601 4.57% 
 2.2 นำงสำวนิรนุช จำรุมโนภำส 16,144,305 2.42% 
 2.3 นำยประสงค ์  จำรุมโนภำส 17,700 0.00% 
3. กลุ่มเสรีวิวัฒนา 45,586,659 6.83% 
 3.1 นำงวรำณี เสรีวิวฒันำ 23,906,137 3.58% 
 3.2 นำงสำวพิมพศ์ิริ เสรีวิวฒันำ 20,060,017 3.00% 
 3.3 นำงสำวพชิญส์ินี เสรีวิวฒันำ 1,620,505 0.24% 
4. กลุ่มเลิศรัชตก์ุล 14,464,575 2.17% 

 4.1 นำยเจยีรนัย เลิศรชัตก์ุล 12,187,530 1.83% 
 4.2 นำงลดัดำ เลศิรชัตก์ุล 2,277,045 0.34% 
5. กลุ่มโกสียรักษว์งศ ์ 10,184,450 1.53% 
 5.1 นำยไพฑูรย ์โกสียรกัษ์วงศ ์ 10,184,400 1.53% 
 5.2 นำงสำวไพลิน โกสยีรกัษ์วงศ ์ 50 0.00% 
6. กลุ่มลัมประเสริฐ 8,073,866 1.21% 
 6.1 นำงสำวกัลยำ ลมัประเสริฐ 8,039,291 1.20% 
 6.2 นำงสำวมำลี ลมัประเสริฐ                                                             27,825 0.00% 
 6.3 นำยสรุชยั ลมัประเสริฐ 6,750 0.00% 
7. นายณัฏฐชัย   ตั้งจารุพงศส์กุล 7,566,200 1.13% 
8. นางสาวนิรินทร ์  จุ้ยอินทร์ 7,202,810 1.08% 
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากัด 6,810,261 1.02% 
10. นายชัชพล ประสพโชค 4,545,642 0.68% 

 รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 525,696,832 78.74% 

 ผู้ถือหุ้นรายย่อย 141,908,469 21.26% 

         รวมท้ังสิน้ 667,605,301 100.00% 
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ส ำหรบัทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือ จ ำนวน 33,380,500 บำท นัน้ มีไวเ้พื่อรองรบักำรใช้สิทธใ์บส ำคญัแสดงสิทธท์ี่จะซือ้หุน้
สำมัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 ( UAC-W2) จ ำนวนไม่เกิน 66,761,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท ซึ่ง
จะครบก ำหนดใชสิ้ทธิในวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 

ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผูถื้อหุ้นที่เป็นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแลว้ 

โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 หุน้ของบริษัทที่ถือครองโดยชำวต่ำงชำติมีประมำณรอ้ยละ 0.002 ของทุนช ำระแลว้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยไดอ้อก NVDR ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท เป็นหลักทรัพยอ์้ำงอิงจ ำนวน 6,810,261 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 1.02 ของหุ้นที่ออกและ
ช ำระแลว้ ณ วนัดังกล่ำว  ทั้งนี ้ผูถื้อ NVDR จะไดร้บัผลประโยชนจ์ำกหุน้ของบริษัทที่น ำไปอำ้งอิงทุกประกำร จึงไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุน้ไดเ้นื่องจำกมิใช่ผูถื้อหุ้นโดยตรงของบริษัท แต่ทัง้นีใ้นทำงปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกัด จะ
เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตำมดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกัด มิใช่ออกเสียงตำมค ำสั่ง
ของผูถื้อ NVDR   

ทั้งนีจ้  ำนวนหุ้นของบริษัท ที่ผู้ลงทุนเข้ำมำลงทุนใน NVDR นั้นอำจมีกำรเปล่ียนแปลง  ซึ่งบริษัทจะไม่สำมำรถก ำหนดได ้
อย่ำงไรก็ตำมผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบจ ำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จำกเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ 
www.set.or.th/nvdr 

การออกหลักทรัพยอ่ื์น 
 บริษัทไดม้ีกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2        
( “UAC-W2” ) จ ำนวน 66,759,974 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ดงัมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

การจัดสรร UAC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
บริษัทไดด้ ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ UAC-W2 ในจ ำนวน 66,759,974 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัท ตำม

สดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรำ 10 หุน้สำมัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัด
ทิง้) โดยผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิในกำรรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ในส่วนนี ้จะตอ้งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียน    
ผูถื้อหุน้ในวนั Record Date (คือวนัที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2561)  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 มีก ำหนดกำรใชสิ้ทธิทุกวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม 
ของแต่ละปี ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยวันแรกและวันสดุท้ำยของกำรใช้สิทธิคือวนัที่ 28 กันยำยน 2561 และ วันที่ 
30 มิถุนำยน 2563 ตำมล ำดบั โดยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ รำคำกำรใชสิ้ทธิหุน้ละ 5.55 บำท 

7.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 7.3.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ  40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินไดแ้ละหัก
ส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อนไขและข้อก ำหนดในสัญญำต่ำง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งขอ้จ ำกัด
ทำงกฎหมำย ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคตดว้ย  ทั้งนี ้มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมติัใหจ้่ำยเงินปัน
ผลจะตอ้งถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมติัจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรของบริษัทมี
อ ำนำจอนุมติัใหจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได ้ โดยจะรำยงำนใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป  

http://www.set.or.th/nvdr
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ขอ้มลูกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 - 2562 
 

รายละเอียด 2560 2561 
2561 

2562 
ระหว่างกาล ส่วนท่ีเหลือ 

เงินปันผล/หุน้ 0.12 0.16 0.10 0.06 0.135 
หุน้ปันผล/หุน้ - - - - - 
อตัรำเงินปันผล/หุน้ 0.12 0.16 0.10 0.06 0.135 
อตัรำก ำไรสทุธิ/หุน้  0.15 0.21   0.25 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 59.77 89.19   88.74 

หมำยเหตุ: * ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ ์2563 ไดม้ีมติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 
2563 เพ่ือพิจำรณำอนุมตัิจ่ำยเงินปันผล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 ของบริษัท ในอตัรำหุน้ละ 0.135 บำท  ทัง้นี ้สิทธิในกำรรบั
เงินปันผลดงักล่ำวยงัมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะไดร้บักำรอนุมตัิจำกท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2563 

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (ทุกบริษัท) 
บริษัทมีบริษัทย่อย 7 แห่ง ไดแ้ก่ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส ์จ ำกัด  บริษัท ยูเอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด บริษัท ยูเอซี    

เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอรจ์ี รูฟ พำวเวอร ์จ ำกัด บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ำกัด บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ ์           
โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคัลส ์จ ำกัด และ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอรย่ี์ จ ำกัด ซึ่งกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะตอ้งผ่ำนมติ
ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท ำเมื่อบริษัทไดม้ีกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองในอัตรำ
ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวนครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่ำงไรก็
ตำมในกรณีที่บริษัทมีผลขำดทุนสะสมห้ำมมิให้มีกำรแบ่งเงินปันผล  

7.3.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม 
บริษัทมีบริษัทร่วม 6 แห่ง ไดแ้ก่ บริษัท บำงจำก ไบโอฟูเอล จ ำกัด บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ ำกัด บริษัท เอ็นเนอรเ์รย์      

ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท พีพีดับบลิวอี จ ำกัด บริษัท โอดิน พำวเวอร ์จ ำกัด และบริษัท โอดิน เมียนมำร ์จ ำกัด ซึ่ง
กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะตอ้งผ่ำนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และจะกระท ำเมื่อบริษัทไดม้ีกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวนครบ
รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และคณะกรรมกำรอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ ้นได ้อย่ำงไรก็
ตำมในกรณีที่บริษัทมีผลขำดทุนสะสมห้ำมมิให้มีกำรแบ่งเงินปันผล 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันำ ประธำนกรรมกำร 8/8 
2. นำยกิตติ  ชีวะเกตุ กรรมกำร  8/8 
3. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำร  8/8 
4. นำงสำวนิลรตัน ์ จำรุมโนภำส กรรมกำร  8/8 
5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 8/8 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน ์พนัธุบรรยงก ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 8/8 
7. นำงสำวจีระพนัธ ์จินดำ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 8/8 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และสำมำรถอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงเต็มที่  โดยมีโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัทที่ถ่วงดุลกันอย่ำงเพียงพอ อนัประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 
1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรทั้งหมด แต่ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ท่ำน  ซึ่งกรรมกำรอิสระทัง้ 3 ท่ำน ปฏิบติัหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยมีควำมเป็นอิสระและมีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่จะสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน รวมถึงหน้ำที่อื่นในฐำนะ
กรรมกำรตรวจสอบ  นอกจำกนี ้ไดม้ีกำรมอบอ ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรที่ชดัเจน ตำมรำยละเอียดที่ได้
เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้กำรก ำกับดูแลกิจกำรแลว้ 

8.2  ผู้บริหาร 
คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ ชีวะเกตุ* ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
2. นำยชชัพล ประสพโชค* กรรมกำรผู้จดักำร 
3. นำงสำวนิลรตัน ์ จำรุมโนภำส ประธำนเจำ้หนำ้ที่ดำ้นกำรเงินและบญัชี 
4. นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ัดกำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
5. นำยชยัยศ ชุณหว์ิจิตรำ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ัดกำร ฝ่ำยปฏิบติักำร 

* ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 13 ธันวำคม 2562 ได้มีมติอนุมัติกำรเปล่ียนแปลง
กำรด ำรงต ำแหน่งของนำยกิตติ ชีวะเกตุ ประธำนกรรมกำรบริหำร และ ประธำนเจ้ำหนำ้ท่ีบริหำร เป็น ประธำนกรรมกำรบริหำร เพียงต ำแหน่งเดียว  
และไดม้ีมติอนุมัติตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้แต่งตัง้ นำยชัชพล ประสพโชค กรรมกำรผู้จัดกำร เป็น ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและ/หรือกรรมกำรผูจ้ดักำรมีอ ำนำจและหนำ้ที่ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำร

บริษัทมอบหมำย รวมถึงเร่ืองหรือกิจกำรต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี ้
1) ด ำเนินกิจกำร และ/หรือ บริหำรงำนประจ ำวนัของบริษัท  
2) จดัเตรียมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ โครงสรำ้งกำรบริหำรงำนและอ ำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท เสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทเพื่อพิจำรณำ ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อใหค้วำมเห็นชอบ  
3) ด ำเนินกำรหรือปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ไดร้บัอนุมติั 
4) อนุมัติค่ำใช้จ่ำย หรือเงินลงทุนนอกงบประมำณประจ ำปี หรือเกินกว่ำงบประมำณประจ ำปี ไดเ้ป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน       

5 ลำ้นบำท ส ำหรบักรรมกำรผูจ้ดักำร และไม่เกิน 10 ลำ้นบำท ส ำหรบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  
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5) มีอ ำนำจอนุมติักำรเบิกจ่ำยเงินตำมงบประมำณที่ไดร้ับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ไดแ้ก่ กำรเบิกจ่ำยต่อครัง้วงเงิน
ไม่เกิน 300,000 บำท กำรเบิกเงินทดรองจ่ำยต่อครัง้วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท กำรเลีย้งรบัรองและให้ของขวัญตำม
งบประมำณต่อเดือนวงเงินเกิน 200,000 บำท กำรอนุมัติใบเสนอรำคำวงเงินเกินกว่ำ 50 ลำ้นบำท  กำรอนุมัติใบสั่งขำย
วงเงินเกินกว่ำ 50 ลำ้นบำท ส ำหรับกรรมกำรผู้จัดกำร หำกกำรท ำรำยกำรมีมูลค่ำเกินกว่ำอ ำนำจอนุมัติของกรรมกำร
ผูจ้ดักำรจะตอ้งไดร้บักำรอนุมติัจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  

6) มีอ ำนำจอนุมัติกำรตัดหนีสู้ญไม่เกิน 500,000 บำท ส ำหรับกรรมกำรผูจ้ัดกำร และ ไม่เกิน 1 ลำ้นบำท ส ำหรับประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร 

7) พฒันำองคก์รและบุคลำกรใหม้ีคุณภำพและประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
8) เป็นผู้รับมอบอ ำนำจของบริษัทในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้บรรลุตำมวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ 

ขอ้ก ำหนด ค ำสั่ง มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
9) ดูแลและรกัษำภำพลกัษณท์ี่ดีขององคก์ร 
10) ปฏิบติัหนำ้ที่อื่นใดตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ 

  ทัง้นี ้อ ำนำจประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้จดักำร ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บุคคลอื่นที่ประธำนเจำ้หน้ำที่
บริหำรและ/หรือกรรมกำรผู้จัดกำรเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมัติรำยกำรใดที่ตนหรือบุคคลที่
เก่ียวขอ้งซ่ึงอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือรำยกำรที่ไม่อยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจำรณำและอนุมัติตำมที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
ก ำหนด 

8.3    เลขานุการบริษัท 
    เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรและตำม

ข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  3/2555 เมื่อวันที่  3 
พฤษภำคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนำงสำวสัจจำภรณ์ รัมยประยูร ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ ดูแลและให้
ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรเก่ียวกับกฎเกณฑ ์และกฎหมำยต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรจะตอ้งทรำบ ปฏิบติัหน้ำที่ในกำร
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รบัผิดชอบในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท บันทึกรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแลและประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุมดังกล่ำว 
จดัเตรียมเอกสำรและข้อมูลส ำหรบักรรมกำรใหม่ รวมทั้งท ำหน้ำที่จดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรส ำคัญของบริษัท ไดแ้ก่ ทะเบียน
กรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร หนังสือนัด
ประชุมผูถื้อหุน้ รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุน้ และกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมกำรและผู้บริหำร ตลอดจนมี
หน้ำที่และควำมรบัผิดชอบอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ โดยมีประวติัพอสงัเขปดงันี ้ (ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) 

การศึกษา : ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ (กำรบญัชี) มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (กำรเงิน) มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

ประสบการณ์
ท างาน 

: ปี 2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ดักำรฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธแ์ละเลขำนุกำรบริษัท บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
ปี 2545 - 2555 ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยธุรกรรมสินทรพัย ์บรรษัทบริหำรสินทรพัยไ์ทย (บสท.) 
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ประวัติการอบรม 
 
 

: 
 
 
 
 
 

- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46 ปี 2555 (IOD) 
- หลกัสตูรผูป้ฏิบติังำนเลขำนุกำรบริษัท รุ่นที่ 28 ปี 2556 (TLCA) 
- หลกัสตูรพืน้ฐำนกฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 10 ปี 2556  (TLCA) 
- หลกัสตูร Management Development Program (MDP) รุ่นที่ 22 ปี 2558 (TMA) 
- หลกัสตูร Advance Corporate Secretary ปี 2559 
- หลกัสตูร CGR Workshop  
- หลกัสตูร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 45/2561 
- หลกัสตูร Financial Analysis for Strategic Competitiveness ปี 2562 (TMA) 

 
8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ก.   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

• กรรมกำร 
ในปี 2562 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร ดงันี ้ 

รายช่ือ ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดือน ประจ าปี 2562 1,632,000 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันำ 396,000 
2. นำยกิตติ  ชีวะเกตุ* 60,000 
3. นำยชชัพล ประสพโชค* 60,000 
4. นำงสำวนิลรตัน ์ จำรุมโนภำส* 60,000 
5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน ์ 396,000 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน ์พนัธุบรรยงก ์ 330,000 
7. นำงสำวจีระพนัธ ์จินดำ 330,000 
โบนัสกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ประจ าปี 2561 1,500,000 

รวม 3,132,000 
หมำยเหตุ :  * เป็นค่ำตอบแทนท่ีได้รบัจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรเพียงอย่ำงเดียว โดยกรรมกำรบริหำรได้รับค่ำตอบแทนใน

อตัรำเดือนละ 5,000 บำทเท่ำนัน้ และไม่มีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของบริษัท  

ทัง้นี ้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 9 เมษำยน 2562 มีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
รำยเดือนประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 1,700,000 บำท (ไม่รวมโบนัสกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร) โดยมี
รำยละเอียดดงัต่อไปนี ้   

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) 

2562 
1) ประธำนกรรมกำร  33,000 
2)    กรรมกำร  16,500 
3)    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 16,500 
4)    กรรมกำรตรวจสอบ 11,000 
5)    กรรมกำรบริหำร 5,000 
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ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) 

2562 

• โบนสักรรมกำรที่ไม่ใช่ผูบ้ริหำร  โบนสักรรมกำรที่ไม่ใช่ผูบ้ริหำรปี 2562 จะน ำเสนอต่อ
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2563 เพื่อพิจำรณำ 
โดยจะอำ้งอิงจำกควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัทและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2562 

เงื่อนไขกำรจ่ำยค่ำตอบแทน 
- คณะกรรมกำรที่มีสิทธิไดร้ับค่ำตอบแทน ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรของบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ เท่ำนัน้ 
- กรรมกำรของบริษัทแต่ละคนสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองในชุดต่ำง  ๆ ได้ด้วย และ

สำมำรถไดร้บัเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรของแต่ละต ำแหน่งตำมที่ก ำหนด  
- กรรมกำรของบริษัทจะไดร้บัค่ำตอบแทนเป็นเงินในอตัรำเดือนละ 16,500 บำท และกรรมกำรบริหำรจะไดร้บัค่ำตอบแทน

เป็นเงินในอัตรำเดือนละ 5,000 บำท อย่ำงไรก็ดี หำกกรรมกำรบริหำรด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรของบริษัท และ/
หรือคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองชุดอื่น ๆ ดว้ย กรรมกำรบริหำรท่ำนดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิไดร้ับค่ำตอบแทนกรรมกำรของ
บริษัท และ/หรือไม่มีสิทธิรบัค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองในชุดอื่น ๆ ดว้ย แต่จะไดร้บัค่ำตอบแทนเฉพำะใน
ส่วนของต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรเท่ำนัน้  

- คณะกรรมกำรของบริษัทและคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองมีสิทธิไดร้ับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล 
เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น  ๆ ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลักเกณฑ์และจะก ำหนดไว้เป็นครำว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจำกนั้นใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบของบริษัท 
โดยจะตอ้งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังำนและลูกจ้ำงของบริษัท  ซึ่งไดร้บัเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ในอันที่จะไดร้ับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัท  นอกจำกนีก้ำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ดงักล่ำวนัน้จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับกำรด ำรงคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยจ์ะก ำหนด  

- กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรของบริษัททุกคนมีสิทธิที่จะไดร้บัโบนัส โดยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำว่ำเห็นควร
จะใหม้ีกำรจ่ำยโบนสัให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรเมื่อใด รวมทัง้ให้พิจำรณำรำยละเอียดกำรจ่ำยโบนสั อำทิเช่น กำรจ่ำย
โบนัสใหจ้่ำยใหก้รรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรทุกคนที่ยังคงด ำรงต ำแหน่งอยู่  กรณีที่กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรคนใดเพิ่งเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งและยังไม่ครบปี กำรจ่ำยโบนสัอำจจะจ่ำยตำมสดัส่วนของระยะเวลำของกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรที่
ไม่เป็นผูบ้ริหำรคนนัน้ 

• ผูบ้ริหำร   
      ในปี 2562 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนใหผู้บ้ริหำร ดงันี ้

ค่าตอบแทน 
2561 2562 

จ านวนราย 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

จ านวนราย 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

1.  เงินเดือนโบนสั และค่ำตอบแทนอื่น ๆ 
ไดแ้ก่ ค่ำนำยหนำ้ ค่ำพำหนะ            
เงินสมทบประกันสังคม  

5 22.04 5 27.41 
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ค่าตอบแทน 
2561 2562 

จ านวนราย 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

จ านวนราย 
ค่าตอบแทน 
 (ล้านบาท) 

2. เงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 5 0.73 5 0.79 
รวม 5 22.77 5 28.20 

 
ข.   ค่าตอบแทนอ่ืน 

      คณะกรรมกำรบริษัทไดร้บัค่ำตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ 
ประเภท เบีย้ประกัน (บาท) วงเงินคุ้มครอง (บาท) 

ประกันสขุภำพ 24,362 OPD 2,000 / วนั 
ประกันชีวิต 2,080 800,000 
ประกันอุบติัเหตุ 1,008 800,000 

8.5  บุคลากร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีพนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำรของบริษัท 5 ท่ำน) จ ำนวนทั้งสิน้ 111 คน ซึ่งเป็นพนักงำนประจ ำ
ทัง้หมด โดยสำมำรถแบ่งตำมสำยงำนไดด้งันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน 

ขำยและกำรตลำด (Sales & Marketing) 17 

พฒันำธุรกิจ (Business Development) 2 

บริหำรคุณภำพและควำมเส่ียง และ วิศวกร (Quality & Risk / Engineer) 4 

บริหำรซพัพลำยเชน (Supply Chain Management) 6 

บญัชี (Accounting) 9 

กำรเงิน และ ตรวจสอบภำยใน (Finance & Internal Audit) 4 

นกัลงทุนสมัพนัธแ์ละเลขำนุกำรบริษัท (Investor Relation & Corporate Secretary) 2 

จดัซือ้ (Procurement) 4 

บริหำรทั่วไปและเลขำนุกำร (Administration & Executive Secretary)  10 

ทรพัยำกรบุคคล (Human Resource) 3 

Corporate Affairs 4 

โรงงำนแม่แตง (MT) 13 

โรงงำนผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (PPP) 33 

• ค่าตอบแทนพนักงาน     
ในปี 2562 บริษัทจ่ำยค่ำจำ้ง/ค่ำตอบแทนใหพ้นกังำนรวมเป็นเงิน 105.58 ลำ้นบำท โดยจ่ำยในรูปของเงินเดือน ค่ำนำยหน้ำ 
ค่ำพำหนะ เงินสะสมกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ เงินสมทบประกันสังคม  นอกจำกนี ้ พนักงำนยงัไดร้บัสวัสดิกำรดำ้นอื่น ๆ เช่น 
ประกันชีวิต ประกันสขุภำพ และ ประกันอุบติัเหตุ กำรฝึกอบรมและสมัมนำต่ำง ๆ เพิ่มเติมจำกค่ำตอบแทนอีกดว้ย 
 
 



 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562   หนำ้ 94 
 

 

• กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทไดจ้ัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภำพนัธ ์2547 กับบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุนไทยพำณิชย ์และเมื่อ
วนัที่ 30 กรกฎำคม 2552 ไดเ้ปล่ียนแปลงผูบ้ริหำรกองทุนส ำรองเลีย้งชีพเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกัด 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรำ้งขวัญและก ำลังใจใหแ้ก่พนกังำน และเพื่อจูงใจใหพ้นกังำนท ำงำนกับบริษัทในระยะยำว  

• นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบำยพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเสริมสรำ้งควำมรูค้วำมสำมำรถอันจะท ำให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัทในกำรที่จะมีบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ ที่จะสำมำรถสรำ้งผลงำนใหกั้บบริษัท โดยมีแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทั้งภำยใน
และภำยนอกเพื่อเสริมทักษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของพนักงำนแต่ละระดับ ส ำหรับรำยละเอียดกำรพัฒนำบุคลำกร         
ปี 2562 ปรำกฏอยู่ใน “รำยงำนควำมยั่งยืน ประจ ำปี 2562” (Sustainability Report 2019) 

ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดักิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ ใหกั้บพนกังำนเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกำรมีส่วนในกำรท ำกิจกรรมร่วมกันในหมู่พนกังำน 
- โครงกำรกิจกรรม  ฟุตบอล แบดมินตัน โยคะ ฟิตเนส หลังเลิกงำน เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพกำยและ

สขุภำพจิตที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และเพิ่มควำมสมัพนัธอ์นัดีในกลุ่มดว้ย 
- จดัอบรม In House training  Public training และ Talent Program เพื่อเป็นกำรพฒันำศกัยภำพของผูบ้ริหำรและ

พนกังำนใหม้ีประสิทธิภำพที่ดีย่ิงขึน้ 

- โครงกำรส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม  โดยมีกิจกรรมนอกสถำนที่เพื่อส่งเสริมใหพ้นักงำนไดร่้วมกิจกรรมดว้ยกัน เช่น 
กิจกรรม WE’R UAC กิจกรรมกีฬำและฉลองวันปีใหม่ เพื่อสรำ้งควำมสำมัคคีและควำมสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึน้
ระหว่ำงผูบ้ริหำรและกลุ่มพนกังำนดว้ยกัน 

- กิจกรรม WE R’ UAC Teambuilding เพื่อสร้ำงสรรค์สัมพันธภำพระหว่ำงเพื่อนร่วมงำนและผู้บังคับบัญชำ เพื่อ
สรำ้งควำมเขำ้ใจในเป้ำหมำยของกำรท ำงำนและกำรเติบโตในสำยอำชีพ 

- กิจกรรมโครงกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพให้พนักงำนโดยกำรนวดเพื่อกำรบ ำบัด เพื่อลดควำมเส่ียงให้กับพนักงำนในกำร
เกิดอำกำร Office Syndrome เนื่องจำกกำรนั่งท ำงำนเป็นเวลำนำน 

- กิจกรรมรดน ำ้ด ำหัววนัสงกรำนต ์ บริษัทจดัใหม้ีประเพณีรดน ำ้ด ำหัวในวันสงกรำนตท์ุกปี เพื่อสรำ้งควำมสมัพันธอ์ัน
ดีระหว่ำงพนกังำนและผูบ้ริหำร 

- กิจกรรม CEO พบพนักงำนใหม่  บริษัทจัดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ไดพ้บปะกับพนักงำนที่เพิ่งเข้ำมำ
ท ำงำนใหม่ เพื่อสรำ้งควำมรูสึ้กที่ดีให้กับพนกังำนที่เข้ำมำใหม่ และให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู้บริหำรที่ไดใ้ห้
ควำมส ำคญักับพนกังำน 

- กิจกรรม CEO พบพนกังำน บริษัทจดัใหป้ระธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร (CEO) ไดพ้บปะกับพนักงำนแต่ละฝ่ำยงำน โดย
กำรร่วมรับประทำนอำหำรเพื่อส่ือสำรและแลกเปล่ียนควำมเห็น เพื่อสรำ้งช่องทำงกำรส่ือสำรและควำมสัมพันธ์ที่
ใกลช้ิดระหว่ำงผูบ้ริหำรระดบัสูงกับพนกังำนทุกระดบั แสดงถึงควำมเอำใจใส่ในทรพัยำกรบุคคลขององคก์ร 

- กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม เพื่อให้พนักงำนไดน้ ำหลักธรรมค ำสอนทำงพระพุทธศำสนำ ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติที่
ถูกตอ้งเพื่อปรบัใชใ้นกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวนั 

- กิจกรรมลดน ำ้หนัก “ลดป๊ับ รับปุ๊ บ Season 3 ” และ กิจกรรมออกก ำลังกำยช่วงบ่ำย “ Daily Exercise ขยับกำย
สไตลเ์รำ ” เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังำนมีสขุภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง 

 



                                                                                                                         บริษัท ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562     หนำ้ 95 
 

 

9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1   นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 บริษัทไดต้ระหนักดีและให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้ซึ่งจะ
ท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้กำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
จรรยำบรรณและเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง บริษัทจึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อยกระดบักำรด ำเนินกำรที่
มีอยู่แลว้ ใหม้ีควำมเป็นระบบมำตรฐำนที่ชดัเจน และกระจำยกำรปฏิบัติไปสู่พนักงำนของบริษัททุกระดับชั้น อนัเป็นกำรเสริมสรำ้ง
ใหเ้กิดวัฒนธรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงแท้จริง โดยมีนโยบำยหรือกำรด ำเนินกำรที่รักษำสิทธิขั้นพืน้ฐำนที่ผูถื้อหุน้พึงไดร้ับอย่ำง
เป็นธรรมตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือมำกกว่ำนั้น เพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยำว
และอย่ำงยั่งยืน  ทั้งนี ้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรไว้บน เว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ให้คณะกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนรบัทรำบเพื่อใหทุ้กคนตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืนของบริษัท 

  สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย ( IOD) ได้มีกำรปรับแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรส ำรวจตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งมีกำร
เปล่ียนแปลงกำรประเมินในแต่ละหมวดเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำน ASEAN CG Scorecard  โดยปี 2562 บริษัทได้รับผล
ประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรดว้ยคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 94 (ระดับ “ดีเลิศ”) เพิ่มขึน้จำกปี 2561 และสงูกว่ำคะแนนเฉล่ียของบริษัทจด
ทะเบียนโดยรวมที่ รอ้ยละ 82 โดยสรุปสำระส ำคญัในกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำร ดงันี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญในสิทธิพื ้นฐำนต่ำง  ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐำนะของนักลงทุนในหลักทรัพยแ์ละในฐำนะ

เจำ้ของบริษัท เช่น สิทธิในกำรไดร้บัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท สิทธิในกำรซือ้ ขำย โอน หลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรที่
จะไดร้ับส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบริษัท สิทธิในกำรไดร้ับขอ้มูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำง ๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำร
แสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเร่ืองส ำคัญของบริษัท  เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร 
กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำรอนุมัติธุรกรรมที่ส ำคญัและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  กำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ 
หนังสือรับรองบริษัท  ข้อบังคับของบริษัท เป็นตน้ และยังสนับสนุนให้กรรมกำรบริษัททุกคน ผู้บริหำร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้ำร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพรอ้มเพรียงกัน   นอกจำกนีบ้ริษัทไดอ้ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนกัลงทุนสถำบันเข้ำร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทมอบหมำยใหเ้จำ้หนำ้ที่นักลงทุนสมัพนัธ์เป็นผูร้วบรวมหนงัสือมอบฉันทะและประเด็นวำระกำรประชุมหำก
มีกำรเสนอวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ในวันที่  9 
เมษำยน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อำคำร ทีพี แอนด ์ที ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถำบันสำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมไดอ้ย่ำง
สะดวกและไม่ไดจ้ัดกำรประชุมในวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์  โดยบริษัทไดม้ีกำรปฏิบติัที่เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ดงันี ้

• การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 ไดม้ีมติให้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

ประจ ำปี 2562 ในวนัที่ 9 เมษำยน 2562  โดยบริษัทไดเ้ปิดเผยมติกำรประชุม วนัประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม และแจง้ข่ำว
ผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวันถัดไป คือ วนัที่ 29 กุมภำพนัธ ์2562 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 
ก่อนกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพยข์อง
บริษัท โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำมำกกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ และไดท้ ำกำรประกำศลงในหนังสือพิมพร์ำยวัน
ติดต่อกัน 3 วนั คือ วนัที่ 26 - 28 มีนำคม 2562 เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรล่วงหนำ้ เพื่อใหเ้พียงพอส ำหรบักำร
เตรียมตวัก่อนมำเขำ้ร่วมประชุม นอกจำกนี ้บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบที่มีรำยละเอียดครบถว้น 
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รวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบทุกวำระทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษบนเว็บไซตข์องบริษัทเมื่อวนัที่ 4 มีนำคม 
2562 ซึ่งไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนัล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม และไดแ้จ้งให้ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนรบัทรำบกำรเปิดเผยดังกล่ำวผ่ำนระบบ 
Elcid ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

• การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่ำน รวมถึง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำ

กฎหมำยของบริษัท ก่อนเร่ิมกำรประชุมประธำนที่ประชุมไดแ้นะน ำกรรมกำร ผู้สอบบญัชี และที่ปรกึษำกฎหมำยของบริษัทให้
ที่ประชุมรับทรำบ และไดม้อบหมำยใหท้ี่ปรกึษำกฎหมำยแจง้วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทรำบ รวมทั้งไดแ้จ้ง
วิธีกำรลงคะแนนเสียงส ำหรบัวำระเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระซึ่งจะลงคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล และ
ไดเ้ชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำประชุมร่วมตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุมดว้ย นอกจำกนี ้โดยในปี 
2562 บริษัทไดม้ีกำรขออำสำสมัครในกำรนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะรบัเป็นอำสำสมคัร จึงมอบหมำย
ให ้นำยสมยศ สุธีรพรชยั ที่ปรกึษำกฎหมำย และนำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์ ผู้แทนผู้สอบบัญชีเข้ำร่วมตรวจสอบกำรนับ
คะแนนเสียงในกำรประชุมครัง้นี ้

กำรด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุน้เป็นไปตำมล ำดับวำระในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีกำรเพิ่มเติมวำระอื่น ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุใน
หนังสือเชิญประชุม โดยมีกำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระและเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ตั้งข้อซักถำม และให้เวลำในกำรพิจำรณำแต่ละวำระอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ซึ่งประธำนและผู้บริหำรจะ
ตอบข้อซกัถำมอย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น และใหค้วำมส ำคัญกับทุกค ำถำม ก่อนที่จะให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วำระ ส ำหรบัวำระค่ำตอบแทนกรรมกำรไดม้ีกำรน ำเสนอนโยบำยค่ำตอบแทนและวิธีกำรในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ต่อผู้ถือหุ้น และไดเ้ปิดโอกำสใหผู้้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือก
กรรมกำรที่เห็นว่ำมีคุณสมบติัเหมำะสม โดยไดใ้ห้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส ำหรบัวำระเลือกตั้งกรรมกำรเพื่อ
เก็บเป็นหลกัฐำน  

ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระ
หรือบุคคลใด ๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกับหนังสือนัด
ประชุม  ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562  มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมด้วยตนเองจ ำนวน 71 รำย จ ำนวนหุ้นรวม 
464,989,829 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งไดร้ับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นจ ำนวน 52 รำย จ ำนวนหุ้นรวม 35,815,387 หุ้น รวม
ผูเ้ข้ำร่วมประชุมทัง้หมดเป็นจ ำนวน 123 รำย รวมจ ำนวนหุ้นทั้งสิน้ 500,805,216 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 75.0152 ของจ ำนวนหุ้น
ที่จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 667,605,301 หุน้ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตำมกฎหมำยและตำมขอ้บงัคบัของบริษัท  

• หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในกำรประชุมทุกครัง้จะมีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ประเด็นซักถำม และข้อคิดเห็นที่ส ำคัญไว้อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน  รวมถึงผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ แยกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบัตรเสีย ไว้ในรำยงำน
กำรประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได ้ โดยเผยแพร่มติที่ประชุมผ่ำนระบบ Elcid ของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่ประชุม คือ วันที่ 10 เมษำยน 2562 และไดส่้งรำยงำนกำรประชุมให้ตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และนำยทะเบียนบริษัทมหำชน กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ในวันที่ 23 เมษำยน 2562 ซึ่งอยู่ภำยในกรอบเวลำที่ก ำหนด 14 วัน รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รำยงำนกำร
ประชุมทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ วีดีทศัน์แสดงภำพ และเสียงของกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 บนเว็บไซต์
ของบริษัท 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ อำยุ เชือ้ชำติ สัญชำติ ศำสนำ โดยมีกำรปฏิบัติ  ต่อผู้ถือหุ้น
ดงันี ้

• การเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บริษัทมีนโยบำยที่จะสรำ้งควำมเท่ำเทียมกันใหเ้กิดขึน้กับผูถื้อหุน้ทุกรำยทุกกลุ่ม โดยเฉพำะกับผูถื้อหุน้ส่วนน้อย โดยเปิด

โอกำสให ้ ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ซึ่งถือหุน้ท่ำนเดียวหรือหลำยท่ำนรวมกันไม่นอ้ยกว่ำ 200,000 หุน้ ต่อเนื่องกันไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน 
สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พรอ้มข้อมูลรำยละเอียดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และ/หรือ คุณสมบัติ และกำรให้ควำมยินยอมของ 
ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวำระที่จะเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสม ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและ
ก ำหนดในระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป 

ในวันที่ 17 กันยำยน 2561 จึงไดป้ระชำสมัพนัธผ่์ำนระบบ Elcid ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผ่ำนเว็บไซต์
ของบริษัท ภำยใตห้ัวขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ”์ ในกำรเผยแพร่ข่ำว กำรเปิดโอกำสใหผู้้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น
และเสนอชื่อกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเสนอวำระกำรประชุมและรำยชื่อกรรมกำร          
ผูถื้อหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและชื่อกรรมกำรมำยังบริษัทได้ตั้งแต่วนัที่ 17 กันยำยน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 
2561 ก่อนที่จะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำเพื่อคดัเลือกกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบรอบตอ้ง
ออกตำมวำระ 1 ใน 3 และที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำบรรจุวำระกำรประชุม ทั้งนี ้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลมำยังบริษัท
เพื่อพิจำรณำแต่อย่ำงใด ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทไดร้ำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบแลว้ 

• การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทไดจ้ัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในดำ้นกำรเดินทำง โดยรถประจ ำทำง

หรือรถยนตส่์วนบุคคลซึ่งมีที่จอดรถไวใ้ห้อย่ำงเพียงพอ และจดัใหม้ีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลตอ้นรับใหค้วำมสะดวกอย่ำงเพียงพอแก่
ผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่มำประชุม โดยเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลำประชุม 2 ชั่วโมง กำรขยำยระยะเวลำรบัลงทะเบียน
จนถึงระยะเวลำก่อนกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมสดุท้ำย กำรใชร้ะบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว
และถูกต้องแม่นย ำ และนอกจำกนีย้ังมีกำรจัดเตรียมอำกรแสตมป์ในกรณีผู้ถือหุ้นมีกำรรับมอบฉันทะมำ โดยไม่ต้องเสีย
ค่ำใชจ้่ำย 

ในกำรด ำเนินกำรประชุมแต่ละครัง้ บริษัทจะให้โอกำสแก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย โดยก่อนเร่ิมกำรประชุม 
ประธำนที่ประชุมหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำย จะชีแ้จงกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ตอ้งลงมติ
ในแต่ละวำระและยังเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซักถำมในแต่ละวำระโดยใช้เวลำ
อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ โดยประธำนที่ประชุมจะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดับวำระกำรประชุม รวมทั้งมีนโยบำยที่จะไม่เพิ่ม
วำระกำรประชุมในที่ประชุมโดยไม่ไดแ้จ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำเพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดม้ีโอกำสศึกษำข้อมูลประกอบวำระกำร
ประชุมก่อนกำรตดัสินใจ 

• การใช้ข้อมูลภายในและการเข้าท ารายการระหว่างกัน 
บริษัทก ำกับดูแลกำรใช้ขอ้มลูภำยในอย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันกำรหำประโยชน์จำกขอ้มลูภำยในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

ในทำงมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมต่อผู้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกรำย โดยบริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยและ
แนวทำงในกำรเก็บรกัษำข้อมูลภำยในของบริษัท และแนวทำงป้องกันกำรใช้ขอ้มูลภำยในแสวงหำประโยชนส่์วนตนเป็นค ำสั่ง
ที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษร  รวมทัง้ก ำหนดใหก้รรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนจะตอ้งไม่ท ำกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องบริษัทโดยใช้
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ควำมลบั และ/หรือขอ้มลูภำยใน และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใชค้วำมลับ และ/หรือขอ้มูลภำยในของบริษัท อันก่อใหเ้กิด
ควำมเสียหำยต่อบริษัทไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม  นอกจำกนี ้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนที่อยู่ในหน่วยงำนที่ไดร้ับ
ขอ้มูลภำยในของบริษัทตอ้งไม่ใชข้้อมลูดังกล่ำวก่อนเปิดเผยสู่สำธำรณชน และห้ำมบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับข้อมูลภำยในท ำกำร
ซือ้ขำยหลักทรัพยข์องบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
(เช่น Nominee ผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล) ภำยใน 1 เดือน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี และ
หลงักำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงนอ้ย 3 วนั 

 บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกับหน้ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบท
ก ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และในกรณีที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรมีกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องบริษัท จะตอ้งแจง้เลขำนุกำรบริษัทล่วงหนำ้อย่ำง
นอ้ย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์และตอ้งรำยงำนกำรถือหลักทรพัยใ์นบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันท ำกำรให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท์รำบเพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
ทรำบ โดยในปี 2562 มีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำร สรุปไดด้งันี ้
 

ล าดับ 

 

กรรมการ/ผู้บริหาร 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 

1 ม.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 เพิ่ม (ลด) 
1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวัฒนา ประธำนกรรมกำร - - - 

 คู่สมรส  1,620,505 1,620,505 - 
 บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - 

2. นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมกำร/ผูบ้ริหำร 322,871,363 323,267,663 396,300 
 คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - 

3. นายชัชพล ประสพโชค กรรมกำร/ผูบ้ริหำร 4,455,542 4,545,642 90,100 
 คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - 

4. นางสาวนิลรัตน ์จารุมโนภาส กรรมกำร/ผูบ้ริหำร 30,393,901 30,514,601 120,700 
 คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - 

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน ์ กรรมกำรอิสระ - - - 
 คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - 

6. รศ.ดร.ปริทรรศน ์พันธุบรรยงก ์ กรรมกำรอิสระ - - - 
 คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - 

7. นางสาวจีรพันธ ์จินดา กรรมกำรอิสระ - - - 
 คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - 

8. นางสาวปรียาพร  ธนรัฐเศรษฐ์ ผูบ้ริหำร 92,201 92,201 - 
 คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - 

9. นายชัยยศ ชุณหว์ิจิตรา ผูบ้ริหำร - - - 
 คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  - - - 

 ทั้งนี ้บริษัทได้ก ำหนดโทษทำงวินัยส ำหรับผู้แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้  หรือน ำไป
เปิดเผยจนอำจท ำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย  โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี  ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำร
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ตักเตือนเป็นหนังสือกำรภำคทัณฑ์ตลอดจนกำรเลิกจ้ำง พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

 นอกจำกนี ้ บริษัทได้ยึดหลักกำรในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  และได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำร
จดักำรเร่ืองกำรมีส่วนไดส่้วนเสียอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยเฉพำะในกำรพิจำรณำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทกับผู้
มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่ำว ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองนั้นจะตอ้งรำยงำนให้บริษัททรำบ
โดยทันที และไม่ร่วมพิจำรณำหรือออกเสียงในเร่ืองนั้น  ๆ  รวมทั้งได้ก ำหนดแนวทำงเพื่อมิให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มี           
ส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง เข้ำร่วมกระบวนกำรตัดสินใจในกำรพิจำรณำธุรกรรมดังกล่ำว  โดยในกำรออกเสียงในที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรซึ่งมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น   ทั้งนี ้บริษัทจะ
พิจำรณำถึงประเภทของรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่ เก่ียวโยงกัน  มูลค่ำของรำยกำร โดยอ้ำงอิงจำกหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนไดก้ ำหนดไว้ตำมประกำศที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และ
จะด ำเนินกำรเปิดเผยต่อตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ขออนุมัติคณะกรรมกำรบริษัทหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นแลว้แต่กรณี
อย่ำงเคร่งครัด  โดยเปิดเผยรำยละเอียดของรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรเก่ียวโยงกันไวใ้นรำยงำนประจ ำปีหมวด “บุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วมและรำยกำรระหว่ำงกัน” ซึ่งรำยกำรระหว่ำงกันไดก้ระท ำอย่ำงยุติธรรม ตำมรำคำตลำดและเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจกำรคำ้ (Fair and at arm’s length) พรอ้มทัง้ระบุถึงควำมจ ำเป็นและเหตุผลดว้ย  

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
บริษัทไดใ้ห้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ไดแ้ก่ ผู้ถือหุ้น ผูบ้ริหำร

และพนกังำนของบริษัท หรือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภำยนอก เช่น เจ้ำหนี ้ลกูคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง ภำครฐั สงัคม และชุมชน เป็นตน้ โดยบริษัท
ตระหนักดีว่ำกำรสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจำกผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชนใ์นกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจของ
บริษัท   ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำวไดร้ับกำรดูแลเป็น
อย่ำงดี นอกจำกนี ้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทไดค้ ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยตำมนโยบำยและแนวทำงดงัต่อไปนี ้   
 

ผู้ถือหุ้น 
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน รกัษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้ และไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงยั่งยืน 
เพื่อสรำ้งมูลค่ำเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ยึดมั่นกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี 

พนักงาน 
• ดำ้นกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ทั้งในดำ้นโอกำส ผลตอบแทน สวัสดิกำร เช่น กองทุนส ำรอง

เลี้ยงชีพ กำรประกันชีวิต ประกันสุขภำพและอุบัติเหตุ สวัสดิกำรเงินกู้ สวัสดิกำรทุนกำรศึกษำบุตรและกำรพัฒนำ
ศักยภำพ โดยถือว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ  และเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรผลักดันองค์กรให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ  

• ดำ้นกำรพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและกำรจัดสรรสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนเป็นประจ ำทุกปี  โดยอ้ำงอิงจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทและอ้ำงอิงจำกผลตอบแทนในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่
เป็นธรรมและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งบริษัทและบริษัทในเครือทั้งในระยะสั้นและระยะยำว เพื่อทบทวนอัตรำ
ผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม สำมำรถแข่งขันกับอุตสำหกรรมเดียวกันได้ โดยใช้ระบบ Pay for Performance 
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ซึ่งพนักงำนทุกคนจะได้รับกำรประเมินผลงำน 2 ส่วน คือ ผลกำรส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนวัดผลโดยใช้  KPI และ
ศักยภำพของพนักงำนประเมินดว้ย Competency นอกจำกนี ้บริษัทไดส่้งเสริมให้พนักงำนเติบโตตำม Career Path มี
โอกำสโอนย้ำยหรือแต่งตั้งมอบหมำยให้ได้รับผิดชอบงำนด้ำนอื่น  ๆ ที่บริษัทได้ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถ โดยเปิดรับพนักงำนภำยในก่อนเมื่อมีต ำแหน่งงำนว่ำง อีกทั้งบริษัทจัดให้มีสวัสดิกำรในระดับที่สูงกว่ำ
กฎหมำยก ำหนดไว ้มีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ สวสัดิกำรค่ำรกัษำพยำบำล เป็นตน้  

• ดำ้นกำรพัฒนำองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรู ้เสริมสรำ้งวฒันธรรม และบรรยำกำศกำรท ำงำน ส่งเสริมกำรท ำงำน
เป็นทีม ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำน ให้มีควำมกำ้วหนำ้ มีควำมมั่นคงในอำชีพ พรอ้มให้ควำม
มั่นใจในคุณภำพชีวิต ควำมส ำคัญกับกำรรกัษำสุขภำพ และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน รวมทั้งรักษำสภำพแวดลอ้ม
กำรท ำงำน และพรอ้มรบัฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้รอ้งเรียนจำกพนกังำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 

• ดำ้นกำรจดักิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ ใหกั้บพนักงำนเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกำรมีส่วนในกำรท ำกิจกรรมร่วมกันในหมู่พนักงำน 
รวมถึง จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงำนของบริษัทและบริษัทในเครือ
เป็นประจ ำทุกปี  ซึ่งครอบครัวของพนักงำนสำมำรถใช้สิทธิพิเศษเท่ำกับสิทธิของพนักง ำนในกำรตรวจสุขภำพ                 
ที่โรงพยำบำลอีกดว้ย 

ลูกค้า 
มุ่งมั่นสรำ้งควำมพึงพอใจ และควำมมั่นใจให้กับลูกคำ้ เอำใจใส่และรบัผิดชอบต่อลกูคำ้ โดยลูกคำ้จะตอ้งไดร้บัสินคำ้/บริกำรที่
ดี มีคุณภำพ ควำมปลอดภัย ในระดบัรำคำที่เหมำะสม และเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ไดก้ ำหนดไว ้รวมทัง้ปฏิบติัตำมเงื่อนไขและ
ข้อตกลงที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด   มีกำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรให้สูงขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รักษำ
สมัพันธภำพที่ดีและยั่งยืนกับลกูคำ้อย่ำงจริงจัง และสม ่ำเสมอ รวมถึงไม่น ำข้อมูลของลูกคำ้มำใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง โดยในปี 2562 บริษัทไดร้บัผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกลูกคำ้รอ้ยละ 89.65 ซึ่งอยู่ในระดบัที่ดี 

คู่ค้าและเจ้าหน้ี 
ค ำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และมีควำมซื่อสัตยใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ รักษำผลประโยชน์ร่วมกับคู่คำ้
และเจ้ำหนี ้โดยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกติกำที่ก ำหนดร่วมกันอย่ำงเคร่งครดั และมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่
เรียก ไม่รบั หรือจ่ำยผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สุจริตในกำรคำ้กับคู่คำ้ ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด โดย
บริษัทจะคดัเลือกคู่คำ้มีหลกักำรและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน  อีกทั้งมีกำรปฏิบติัต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม 
รวมถึงกำรช ำระคืนตำมก ำหนดเวลำ กำรดูแลหลักทรัพย์ค ำ้ประกันและเงื่อนไขอื่น  ๆ ตำมข้อสัญญำอย่ำงถูกตอ้ง ครบถ้วน 
และเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะมีกำรรำยงำนคู่ค้ำและเจ้ำหนี ้ล่วงหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อ
ผูกพนัในสญัญำ และร่วมกันหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 
• กำรคดัเลือกคู่คำ้ โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
- ปฏิบัติตำมกฎหมำย มีมำตรฐำนจริยธรรมของสังคม และให้ควำมส ำคัญและค ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
- มีสภำพกำรด ำเนินธุรกิจที่ดี สถำนะกำรเงินที่มั่นคง มีสถำนประกอบกำรที่สำมำรถตรวจสอบไดแ้ละมีประวัติกำร

ด ำเนินกิจกำรที่น่ำเชื่อถือ ไม่มีประวัติตอ้งหำ้มท ำกำรคำ้อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทุจริต หรือประวติัละทิง้งำนหรือ
อยู่ในบญัชีรำยชื่อบริษัทตอ้งหำ้มของทำงรำชกำรและเอกชน 

- มีผลงำนน่ำพอใจทัง้คุณภำพ รำคำ ก ำหนดกำรส่งมอบและกำรบริกำร 
- สำมำรถส่งมอบไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และสำมำรถตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงไดอ้ย่ำงยืดหยุ่น 
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คู่แข่ง 
ปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้สอดคลอ้งกับหลักสำกลภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกับหลกัปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรคำ้ และ
ยึดถือกติกำของกำรแข่งขันที่ดีอย่ำงเสมอภำคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทำงธุรกิจ ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่ง
ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำ ใหร้ำ้ยป้ำยสี และโจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกมลูควำมจริง หรือมีกำรกระท ำกำรใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม
ต่อกำรแข่งขนั  

ภาครัฐ 
ให้ควำมส ำคัญกับควำมโปร่งใส และค ำนึงถึงควำมซื่อสัตยส์ุจริตในกำรติดต่อท ำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำนภำครัฐ 
เพื่อหลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำร ที่อำจส่งผลต่อกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสม และขดัแยง้ต่อหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี รวมทัง้ ต่อตำ้น
กำรใหสิ้นบนต่ำง ๆ ต่อเจำ้หนำ้ที่ของรฐั เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก หรือผลประโยชนท์ำงธุรกิจของบริษัท 

สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม 
บริษัทมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในด้ำนควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต 
และกำรอนุรกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตระหนักถึงคุณภำพชีวิตของชุมชนและสังคม 
รวมไปถึงกำรปฏิบติังำนและกำรตดัสินใจด ำเนินกำรใด ๆ ของบริษัทจะตอ้งท ำใหแ้น่ใจว่ำผลิตภัณฑแ์ละกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัททุกอย่ำงถูกตอ้งและสอดคลอ้งตำมกฎหมำย กฎระเบียบหรือมำตรฐำน และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตส ำนึกและมีควำม
รบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้มรอบขำ้ง รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่บริษัท ไดด้ ำเนินกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนที่บริษัทด ำเนินธุรกิจอยู่ตำมสมควร 

บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ อีกหลำยโครงกำร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและ
สงัคม ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภำยใตก้ำรด ำเนินธุรกิจที่ตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมหรือผลกระทบที่
อำจเกิดขึน้กับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำยเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต  นอกจำกนี ้บริษัทไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  และให้ควำมส ำคัญในกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง  บริษัทใหค้วำมส ำคญักับสิทธิมนุษยชนขั้น
พืน้ฐำนเพื่อเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพด้วยกำรไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ และต่อต้ำนกำร       
คอรร์ัปชนัทุกประเภท  และมีกำรก ำหนดนโยบำยคุณภำพ ซึ่งมุ่งเนน้กำรจัดหำผลิตภัณฑท์ี่ดีมีคุณภำพ ส่งมอบสินคำ้ถูกตอ้งและตรง
เวลำ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน  โดยให้พนักงำนถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล   ทั้งนี ้ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและควำมรับผิดชอบต่อสังคมปี 2562 ปรำกฏอยู่ใน 
“รำยงำนควำมยั่งยืน ประจ ำปี 2562” (Sustainability Report 2019)  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนประจ ำปีฉบบันี ้

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 
บริษัทเคำรพและปฎิบัติตำมกฎหมำยเก่ียวกับทรัพยสิ์นทำงปัญญำ และมีนโยบำยห้ำมกำรด ำเนินกำรที่มีลักษณะเป็นกำร

ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำทุกประเภท ซึ่งไดร้ะบุไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจและจรรยำบรรณพนักงำนเพื่อให้พนักงำนรับทรำบและ
ปฎิบติัตำมอย่ำงเคร่งครดั โดยมีแนวปฎิบติัดงันี ้

- พนักงำนทุกคนจะตอ้งเคำรพสิทธิของเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ และต้องใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย และของบริษัท ดว้ยควำมรอบคอบและระมดัระวงั 

- กำรน ำผลงำนหรือขอ้มลูอนัเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอกที่ไดร้บัมำหรือที่จะน ำมำใชภ้ำยในบริษัทจะตอ้งตรวจสอบ เพื่อให้
มั่นใจว่ำ จะไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำของผูอ้ื่น  
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- เมื่อพน้สภำพจำกกำรเป็นพนกังำน จะตอ้งส่งมอบทรพัยสิ์นทำงปัญญำต่ำง ๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงำนคืนใหบ้ริษัท ไม่ว่ำจะเป็น
ขอ้มลูที่เก็บไวใ้นรูปแบบใด ๆ 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
บริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อหลักสิทธิมนุษยชน จึงได้มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนขึน้  เพื่อให้

คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดับ ตอ้งตระหนักถึงควำมส ำคัญและกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษชนในทุกดำ้นของบุคคลทุก
คน ตลอดจนสงัคมและชุมชนของแต่ละพืน้ที่ รวมถึง  

- กำรปฏิบติัต่อบุคคลตำมหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงเท่ำเทียมปรำศจำกกำรเลือกปฏิบติั 
- กำรหลีกเล่ียงกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

- กำรสนบัสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
- กำรส่ือสำร เผยแพร่ ใหค้วำมรู ้ ท ำควำมเขำ้ใจ ก ำหนดแนวทำง สอดส่องดูแล และใหก้ำรสนบัสนุนอื่นใดแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน

กำรด ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่ำทำงธุรกิจ ผู้ส่งมอบสินคำ้และบริกำร ผู้รบัเหมำ ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ เพื่อใหม้ีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัต่อบุคคลตำมหลกัสิทธิมนุษยชน 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
บริษัทไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยป้องกันกำรทุจริต เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันและจัดกำรกำรทุจริตที่อำจจะเกิดขึน้หรือ

ไดเ้กิดขึน้ภำยในบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรโดยยึดหลกัคุณธรรม เมตตำธรรม ควำมถูกตอ้ง และหลกักฎหมำยควบคู่กัน
ไป  นอกจำกนี ้บริษัทยังไดม้ีกำรประกำศใช ้“นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ัปชนั” เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และ พนักงำนทุกระดบัตระหนัก
ถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้และป้องกันกำรคอรร์ปัชนักับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทในเครือ  อีกทัง้บริษัทไดม้ีกำรเปิดช่องทำงใหผู้้มีส่วนไดส่้วนเสีย และนกัลงทุนสำมำรถแจ้งขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรียน 
หรือเบำะแสใด ๆ เก่ียวกับกำรท ำผิดกฎหมำย (Whistle Blowing) ควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่
บกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณต่อคณะกรรมกำรบริษัท ผ่ำนช่องทำงดงันี ้

- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ อีเมล : chairman_auditcom@uac.co.th 
จดหมำย : เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนดท์ี ชัน้ 19 ซ.วิภำวดีรงัสิต 19 ถ.วิภำวดีรงัสิต 
  แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

- เลขำนุกำรบริษัท อีเมล : sajjaporn@uac.co.th   
โทรศพัท ์: 0 2936 1701 ต่อ 118 

- เว็บไซต ์ Click ที่ Icon: ส่งอีเมลถึ์งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

โดยรำยละเอียดผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนหรือเบำะแสจะถูกเก็บรกัษำเป็นควำมลบั เพื่อคุม้ครองสิทธิของผู้รอ้งเรียนหรือแจ้งเบำะแส รวมถึง
ผูใ้หค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง  โดยมีมำตรกำรคุม้ครองเพื่อใหผู้้รอ้งเรียนหรือแจง้เบำะแส รวมถึงผู้ใหค้วำมร่วมมือใน
กำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงมีควำมมั่นใจว่ำจะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรรอ้งเรียนหรือแจ้งเบำะแสดังกล่ำว  โดยบริษัทไดม้ีกำรส่ือสำร 
“นโยบำยต่อตำ้นคอรปัชนั” และ “นโยบำยกำรป้องกันกำรทุจริต” ใหกั้บพนกังำนทุกคนในกำรปฐมนิเทศ และเผยแพร่ผ่ำนบอรด์
ข่ำวสำรภำยในบริษัท ขอ้มลูส่วนกลำง (Data Center) และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และ พนกังำน
ทุกคนรบัทรำบและถือปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัด  
นโยบายต่อต้านคอรร์ัปชัน : http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/anti_corruption_th.pdf 
นโยบายป้องกันการทุจริต : http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/fraud_protection_policy.pdf 

http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/anti_corruption_th.pdf
http://uac-th.listedcompany.com/misc/cg/fraud_protection_policy.pdf
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นอกจำกนี ้ บ ริษัท  ยังได้สมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำยหุ้น ส่วนต่อต้ำนทุจริตเพื่อประเทศไทย  PACT Network 
(Partnership Against Corruption for Thailand) เพื่อกำรต่อตำ้นทุจริตเพื่อประเทศไทยร่วมกัน จัดโดยสถำบันไทยพัฒน์ ซึ่งไดร้ับ
กำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และบริษัท ไดม้ีกำรส่งตัวแทนเข้ำร่วม
กิจกรรม ร่วมกิจกรรม “วนัต่อตำ้นคอรร์ัปชัน 2562” ภำยใตแ้นวคิด “รวมพลงั อำสำสูโ้กง” ที่องคก์รต่อตำ้นคอรร์ัปชัน (ประเทศไทย) 
และภำคีเครือข่ำยทั้งภำคประชำชนและภำครัฐได้ร่วมกันจัดขึน้เมื่อวัน ศุกรท์ี่  6 กันยำยน 2562 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์
นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ (BITEC) 

บริษัทไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยป้องกันกำรทุจริตและนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ัป
ชนั โดยจัดใหม้ีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินควำมเส่ียง รวมถึงกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร และมีกำรให้ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนื่อง โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะก ำหนดแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบพรอ้มข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุก
ไตรมำส   ทัง้นี ้หำกกำรสืบสวนขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เท็จจริงจำกกำรตรวจสอบแลว้พบว่ำมีหลกัฐำนอันควรใหเ้ชื่อว่ำมีรำยกำรหรือกำร
กระท ำที่อำจเข้ำข่ำยกำรทุจริตหรือคอรร์ัปชนั  คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อแจ้งแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุงและ/หรือแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร โดยในปี 2562 ที่ผ่ำนมำบริษัทไม่ไดร้ับ
กำรแจ้งเบำะแส ข้อรอ้งเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกแต่อย่ำงใด ซึ่งไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบแลว้ ในกำรประชุมเมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ ์2563 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูที่มีควำมถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส ทัง้กำรรำยงำนขอ้มูล

ทำงกำรเงินและข้อมูลทั่ วไป ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำ กับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่น ๆ ที่ส ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรพัยข์องบริษัท ซึ่งลว้นมีผลต่อกระบวนกำร
ตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
สำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อให้
เกิดควำมเท่ำเทียมกันและน่ำเชื่อถือ 

บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของ
กรรมกำรและผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกปี และทุกครัง้ที่มีกำรเปล่ียนแปลง (ถ้ำมี) และให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้น ำเสนอรำยงำน
ดงักล่ำวต่อประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ 

ในส่วนของงำนดำ้นนักลงทุนสัมพนัธ์นั้น บริษัทไดม้ีกำรจัดตั้งหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้นักลงทุนและผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียสำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลบริษัท  เนื่องจำกกิจกรรมในเร่ืองดงักล่ำวยังมีไม่มำกนกั จึงไดม้อบหมำยให้ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร และ/
หรือ กรรมกำรผู้จดักำร ท ำหนำ้ที่ติดต่อส่ือสำรกับผูล้งทุนสถำบนั ผูถื้อหุ้น ผู้ส่ือข่ำว รวมทัง้นักวิเครำะห ์และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
และเพิ่มช่องทำงในกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลเก่ียวกับบริษัทผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท (www.uac.co.th) หรือติดต่อที่เลขำนุกำร
บริษัท หมำยเลขโทรศพัท ์+66 2936 1701 ต่อ 118  อีเมล : sajjaporn@uac.co.th หรือ ir@uac.co.th 

ในปี 2562 บริษัทมีกำรประชำสมัพนัธข์อ้มลูของบริษัทใหแ้ก่นกัวิเครำะห ์นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูส่ื้อข่ำว ในรูปแบบต่ำง ๆ ดงันี ้
1. กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จดัขึน้โดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำหรบัผลประกอบกำรไตรมำสที่ 1 ของปี 

2562   
2. นำยกิตติ ชีวะเกตุ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ นำยชัชพล ประสพโชค กรรมกำรผูจ้ัดกำร ไดใ้ห้สัมภำษณ์รำยกำรโทรทัศน์

และส่ือต่ำง ๆ เพื่อใหข้อ้มลูเก่ียวกับลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ ผลประกอบกำร และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อำทิเช่น 

mailto:sajjaporn@uac.co.th%20หรือ
mailto:ir@uac.co.th
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- สัมภำษณ์ผ่ำนส่ือโทรทัศน์และวิทยุ ได้แก่ ส ำนักข่ำวทันหุ้น ส ำนักข่ำวอินโฟเควส รำยกำร Money Daily และรำยกำร 
Money FM 97  
- วิทยำกรสมัมนำพิเศษ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพฐ์ำนเศรษฐกิจ และชมรมวิทยำกำรพลงังำนรุ่นใหม่ 
- สมัภำษณผ่์ำนหนงัสือพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพส์ยำมธุรกิจ 

- สมัภำษณผ่์ำนกลุ่มนกัข่ำวสำยพลงังำนและสำยข่ำวหุน้  
3. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลและบทวิเครำะห์หลักทรัพย์ UAC ที่ออกในปี 2562 บนเว็บไซตข์องบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”  

กำรน ำเสนอข้อมูลและวีดีทัศน์ในกิจกรรม Opportunity Day  และกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562  รวมถึงเผยแพร่ 
Company Snapshot เป็นรำยไตรมำสไวบ้นเว็บไซตด์ว้ยเช่นกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี            
งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือ
ปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถว้นเพียงพอในงบกำรเงิน ซึ่งในกำรนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็น
ผู้สอบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษัททรำบ   

บริษัทว่ำจ้ำงบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส ำหรับรอบปีบัญชี 2562 ซึ่งบริษัท
ดังกล่ำวเร่ิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจากปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยไดม้ีการขยายธุรกิจและอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV โดยบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณค์รอบคลุมถึงการท า
ธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี  และไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ 
หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว  มีควำมเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ งบกำรเงินของบริษัทไดร้ับกำรรบัรองโดยไม่มีเงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชีมำโดย
ตลอด และบริษัทไม่มีประวติักำรถูกสั่งใหแ้ก้ไขงบกำรเงินโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และไม่
มีประวติักำรส่งรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำส และรำยปีล่ำชำ้ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
• โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทั้งด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ  ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์เฉพำะด้ำนที่สำมำรถเอือ้ประโยชน์ให้กับบริษัท  โดยไม่จ ำกัด อำยุ เพศ ประวัติกำรศึกษำ และไม่มีลักษณะ
ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชน  โดยเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององคก์ร รวมทั้ง
มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ ตลอดจนด ำเนิน
กิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำม  กฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดว้ยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภำยใต้
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้กำรก ำกับดูแลใหก้ำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่
ไดก้ ำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น   ทั้งนี ้ บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดข้อจ ำกัดในกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร โดยก ำหนดให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกินกว่ำ 5 บริษัท 
เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในกำรที่กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถอุทิศเวลำส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือ กรรมกำรผู้จัดกำรจะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทในกรณีที่ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น เวน้แต่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทใหไ้ปด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว 
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โครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำ  1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ ซึ่งจะท ำให้เกิด
กำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ  3 คน 
บริษัทมีนโยบำยก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้ไม่เกิน  3 วำระ วำระละ 3 ปี  ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัท
อำจพิจำรณำต่อวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไดห้ำกมีเหตุอนัควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผูถื้อหุน้ 

ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 7 คน ประกอบดว้ย กรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน  4 คน (โดย 3 คน 
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ) และกรรมกำรบริษัทที่มำจำกฝ่ำยบริหำรจ ำนวน 3 คน คือ ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร กรรมกำรผูจ้ัดกำร และ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ดำ้นกำรเงินและบัญชี ทัง้นี ้จ ำนวนกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนดไวใ้ห้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ยหนึ่งใน
สำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

ตำมข้อบังคบัของบริษัทก ำหนดไวว้่ำในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้  กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อย 
จ ำนวนหนึ่งในสำมโดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหเ้ป็นสำมส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จบัสลำกว่ำผู้ใด จะออก
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไป
นัน้อำจจะเลือกเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยังไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำร เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรับทรำบ  ซึ่งคณะกรรมกำรชุดย่อย
ดงักล่ำวมีสิทธิหน้ำที่ตำมที่ไดก้ ำหนดไว้ในอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ  ทั้งนี ้บริษัทมีนโยบำยที่จะท ำ
กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนและทบทวนผลกำรปฏิบติัหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นประจ ำทุกปี 

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  เพื่อให้เกิด
ควำมชัดเจนในดำ้นควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ  ทั้งนี ้ บริษัทได้
แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน  และมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจกำร
ด ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำ เนินงำนของผู้บริหำรในระดับ
นโยบำย ขณะที่ผูบ้ริหำรท ำหนำ้ที่บริหำรงำนของบริษัทในดำ้นต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด  

ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตั้ง นำงสำวสัจจำภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขำนุกำรบริษัทเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2555  
เพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก ำหนด เพื่อท ำหน้ำที่
ดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกับกฎเกณฑ์  และกฎหมำยต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ 
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท ดูแลและประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบัติตำมมติ
ของที่ประชุมดงักล่ำว รวมทัง้ท ำหนำ้ที่จดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรส ำคญัของบริษัท ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุม
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร หนงัสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น  และกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมกำรและผู้บริหำร ตลอดจนมีหน้ำที่และควำม
รบัผิดชอบ อื่น ๆ ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
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• บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองที่ส ำคัญเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น 

วิสัยทัศนแ์ละภำรกิจ กลยุทธ์ ควำมเส่ียง แผนงำน และงบประมำณ รวมทั้งก ำกับดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
และแผนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  โดยจะมีกำรทบทวนและพิจำรณำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยทุธ ์
เป้ำหมำย ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบำยที่ส ำคัญของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี หรือเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงของลักษณะ
ธุรกิจหรือสภำพเศรษฐกิจอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ และกล
ยุทธข์องบริษัท และเห็นว่ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธย์ังคงเหมำะสมและสอดคลอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 
1 – 4 ปี (ปี 2560 – 2563) ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำทบทวนกลยุทธอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อรองรบักำรเปล่ียนแปลง
ของนโยบำยภำครฐั ดำ้นเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

คณะกรรมกำรบริษัทยังได้ติดตำม ดูแล ให้มีกำรน ำกลยุทธ์ที่ก ำหนดไปปฏิบัติ โดยฝ่ำยบริหำรจะต้องน ำเสนอผล
ประกอบกำรโดยเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ไดก้ ำหนดไว้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในทุกไตรมำส เพื่อใช้เป็นข้อมลูใน
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกลช้ิดและเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกลยุทธท์ี่วำงไว้ 

• การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแบ่งอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแล และกำร

บริหำรงำนประจ ำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จัดกำร           
ถูกเลือกตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งประธำนกรรมกำรไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผูน้  ำและมี
ส่วนส ำคัญในกำรตัดสินใจเร่ืองนโยบำยของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ที่ไดพ้ิจำรณำและ
ก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกับฝ่ำยจัดกำร เป็นผูน้  ำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดย
สนบัสนุนให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุมและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ตลอดจนท ำหนำ้ที่ประธำนในที่ประชุม
ผูถื้อหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรไม่ไดร่้วมบริหำรงำนปกติประจ ำวนั แต่ใหก้ำรสนับสนุนและค ำแนะน ำในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของฝ่ำยจัดกำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ  ส ำหรบัรำยละเอียดอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรบริษัทไดร้ะบุไว้ใน “โครงสรำ้งกำรจดักำร” แลว้ 

ในขณะที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จัดกำร จะรับผิดชอบเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรบริษัทภำยใตก้รอบ
อ ำนำจที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ขอ้บงัคบัของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ  รวมถึงสำมำรถสั่งกำรหรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ ำเป็นและสมควร เพื่อให้กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  อีกทั้งมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติกำรบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ำย ถอดถอน ตลอดจนก ำหนด
ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำน โดยจะตอ้งไม่ขดัแยง้กับอ ำนำจที่ไดร้บัมอบหมำยหรือมติของคณะกรรมกำรบริษัท 

• นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทไดจ้ัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 

1/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2553 ไดใ้ห้ควำมเห็นชอบนโยบำยดงักล่ำว และไดอ้นุมัติกำรปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  1/2557 เมื่อวันที่  21 กุมภำพันธ์ 2557 ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได ้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นผูพ้ิจำรณำทบทวนนโยบำยและติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว
เป็นประจ ำ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบ อีกทั้งบริษัทมีกำรส่ือสำรใหทุ้กคนในองคก์รไดเ้ข้ำใจถึงนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีใหถู้กตอ้งตรงกัน เพื่อส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัตำมนโยบำยที่ก ำหนด   

 
 



 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562   หนำ้ 107 
 

 

ส ำหรบัแนวทำงปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่บริษัทยงัไม่ไดป้ฏิบติั ไดแ้ก่ 
ข้อท่ียังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 

1. ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดับสูงไว้อย่ำงชัดเจน  โดยที่ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็น
บุคคลเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และประธำน
กรรมกำรไม่ได้ร่วมบริหำรงำนประจ ำวัน ซึ่งสำมำรถถ่วงดุล
อ ำนำจระหว่ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรบริหำรได ้

2. คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
มำกกว่ำรอ้ยละ 66 
3. คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระ
มำกกว่ำรอ้ยละ 50 
4. คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยจ ำกัดจ ำนวนปี
ในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี 

แม้ว่ำจะมีกำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร
อิสระไว้ไม่เกิน 3 วำระหรือ 9 ปี แต่คณะกรรมกำรบริษัทอำจ
พิจำรณำต่อวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไดห้ำก
มีเหตุอนัควรและเป็นประโยชนต่์อบริษัทและผูถื้อหุน้ เนื่องจำก
คณะกรรมกำรบริษัทเชื่อมั่นว่ำกรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่ง
เกิน 9 ปี สำมำรถเข้ำใจลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทได้
เป็นอย่ำงดี แต่ยังคงมีควำมเป็นอิสระในกำรพิจำรณำ ให้
ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะ ที่ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได ้
เนื่องจำกบริษัทไดก้ ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระที่เข้ม
กว่ำหลกัเกณฑข์อง กลต. และ ตลท. 

• จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมกำรบริษัทยึดมั่นกำรด ำเนินธุรกิจที่ถูกตอ้งและเป็นธรรม และไดก้ ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจและจรรยำบรรณ

พนกังำน เป็นลำยลักษณอ์ักษร เพื่อให้น ำมำใชแ้ละเผยแพร่ใหแ้ก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนเป็นแนวทำงกำรปฏิบติั เพื่อ
แสดงเจตนำรมณใ์นกำรที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ค ำนึงถึงสงัคม และ
ส่ิงแวดล้อม โดยผ่ำนกำรอบรมและกำรส่ือสำรภำยในองค์กรในรูปแบบต่ำง  ๆ โดยจรรยำบรรณดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึง
ค่ำนิยม และแนวทำงปฏิบติังำนที่พนกังำนทุกคนพึงปฏิบติัตน และปฏิบติังำนตำมกรอบจรรยำบรรณที่ก ำหนดไวใ้นดำ้นต่ำง ๆ 
ไดแ้ก่ กำรเคำรพและปฏิบติัตำมกฎหมำย กำรมีส่วนไดส่้วนเสียและควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรใชข้้อมูลภำยในและกำร
รกัษำ ข้อมูลอันเป็นควำมลับ ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน กำรรบัและกำรให้ของขวญั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์
อื่นใด ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร สิทธิและควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง กำรปฏิบัติต่อ
พนกังำน และควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย   

ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีกำรประกำศและแจ้งให้พนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบติัอย่ำงเคร่งครดัตัง้แต่กำรปฐมนิเทศเมื่อเร่ิม
เข้ำท ำงำน  รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง  โดยจะมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติอย่ำง
สม ่ำเสมอผ่ำนหน่วยงำนตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ 

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
      คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนบ์นหลักกำรที่ว่ำกำรตัดสินใจใด ๆ ในกำร

ด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่ำนั้น และควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ตอ้งทบทวนและเปิดเผยรำยกำรที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้
บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว และในกำรพิจำรณำกำรเข้ำท ำธุรกรรมต่ำง  ๆ 
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ก ำหนดใหผู้้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำตอ้งไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ และไม่มีอ ำนำจอนุมัติในธุรกรรม
นัน้ ๆ รวมถึงในกำรท ำรำยกำรใหพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสมโดยใช้รำคำ และเงื่อนไขเสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และรำยกำรที่
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งไดม้ีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และไดป้ฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งจะไดม้ีกำรเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
ดว้ย 

 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ซึ่งหมำยรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงกำร
ถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททรำบและรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพยต่์อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับจำกวันที่ซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอน รวมทัง้หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรหรือ หน่วยงำนที่ไดร้บัทรำบ
ขอ้มลูภำยในเปิดเผยขอ้มลูภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เก่ียวขอ้ง และซือ้ขำยหลกัทรัพยข์องบริษัทในช่วง 
1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน และหลังกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงน้อย 3 วัน ทั้งนี ้เพื่อเป็นกำร
ป้องกันไม่ใหน้ ำขอ้มลูภำยในไปใชใ้นทำงมิชอบ   

• ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรก ำกับดูแลและกำรควบคุมภำยในทั้งในระดบับริหำรและระดบัปฏิบัติงำนที่มี

ประสิทธิภำพ ทัง้นี ้ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส ำคญัที่จะสรำ้งควำมมั่นใจต่อฝ่ำยจดักำรในกำรช่วยลดควำมเส่ียงทำง
ธุรกิจช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมและบรรลุเป้ำหมำยตำม
ที่ตัง้ไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ใหร้ั่วไหล สญูหำยหรือจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบช่วยให้รำยงำนทำงกำรเงินมีควำม
ถูกตอ้งน่ำเชื่อถือ ช่วยให้บุคลำกรปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องและช่วยคุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น 
ดังนั้นบริษัทจึงไดก้ ำหนดภำระหน้ำที่ อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรในเร่ืองต่ำง  ๆ ไว้เป็นลำยลักษณ์
อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน  
ผูติ้ดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน เพื่อใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบกำรสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมี 
ประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในที่ฝ่ำยบริหำรจัดให้มีขึน้ รวมทั้งไดจ้ัดท ำและทบทวนระบบกำรควบคุม ทั้งดำ้นกำร 
ด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ นโยบำย และกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำร
จัดกำรควำมเส่ียง และยังให้ควำมส ำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรที่ผิดปกติ โดยในปีนี ้ไดว้่ำจ้ำง บริษัท      
เอล บิสซิเนส แอดไวเชอรร่ี์ จ ำกัด (ELBA)  ซึ่งมีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน     
เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ท ำหนำ้ที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม และ
เพื่อให้ผูต้รวจสอบภำยในดังกล่ำวมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหนำ้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่ำงเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภำยใน
จะรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  นอกจำกนีบ้ริษัทไดม้อบหมำยให้นำงสำววงศณ์ภัค เลิศวำณิช (ผู้จัดกำร
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน) เป็นผู้ประสำนงำนหลักกับ ELBA ในกำรให้ข้อมูลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำยในให้เป็นไปตำมขอ้เสนอแนะของ ELBA รวมถึงท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในนอกเหนือจำกกำรตรวจสอบ
ตำมแผนงำนของ ELBA เมื่อมีกำรร้องขอจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้บริหำรแล้วแต่กรณี  ทั้งนี ้ บริษัทมีกำรติดตำม
ประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อใหค้วำมมั่นใจว่ำระบบที่วำงไวส้ำมำรถด ำเนินไปไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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• การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส ำคัญในดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง และเป็นผูร้บัผิดชอบก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง

ในภำพรวมทั้งองคก์ร ประเมินควำมเส่ียงและบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร เพื่อจัดกำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่สำมำรถ
ยอมรับได ้โดยไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำหน้ำที่บริหำรควำมเส่ียงให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำม
นโยบำยที่ไดก้ ำหนดไว ้โดยมีหลักกำรก ำหนดว่ำ หำกมีควำมเส่ียงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินธุรกิจไม่ใหบ้รรลเุป้ำหมำย
ตำมแผนที่ก ำหนดแลว้ บริษัทจะตอ้งมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียงเหล่ำนี ้  โดยจัดให้มีระบบควบคุมภำยในและระบบ
บริหำรควำมเส่ียง พรอ้มกับเปิดเผยเพื่อส่งเสริมและกระตุน้ให้ทุกคนสรำ้งวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
ควำมเส่ียง ท ำควำมเขำ้ใจสำเหตุของควำมเส่ียงและด ำเนินกำรแกไ้ข อำทิ กำรปรับปรุงขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน และกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนกำรใช้เคร่ืองมือเพื่อช่วยในกำรป้องกันหรือลดควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้ ทั้งนี ้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรป้องกันและลดควำมสูญเสียที่อำจจะเกิดขึน้และในทำงกลับกันกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบดังกล่ำว
ขำ้งตน้จะส่งผลให้บริษัทสำมำรถไดร้ับประโยชน์จำกโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสรำ้งคุณค่ำเพิ่มให้แก่องคก์ร โดยบริษัทไดม้ี
กำรเปิดเผย “นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร” ผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ พนักงำนทุกคน
รบัทรำบ และมีกำรจดักำรอบรมให้แก่พนักงำน เพื่อเป็นกำรปลูกฝังสรำ้งนิสัยให้บุคลำกรทุกระดบัไดต้ระหนักถึงควำมส ำคัญ
และควำมมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์รและให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องคก์ร อนัจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนต่อไป 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร : http://uac-th.listedcompany.com/misc/risk/20160704-risk-management-
policy-th.pdf 

• รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รบัผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท โดยไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่

สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และดูแลใหม้ีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงมีคุณภำพ และถูกตอ้งตำมมำตรฐำนทำงบญัชีที่
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ส ำคญัของบริษัทอย่ำงโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ำยบัญชีและ/หรือ ผูส้อบบัญชี
มำประชุมร่วมกัน และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็น
ผูร้บัผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำง
กำรเงิน) ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยบริษัท 
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท กำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศที่ส ำคญั ทั้งขอ้มลูทำง
กำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ด ำเนินกำรบนพืน้ฐำนของขอ้เท็จจริงอย่ำงครบถว้นและสม ่ำเสมอ 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรทุกท่ำนประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรทั้งแบบรำยคณะและ

รำยบุคคล รวมถึงกำรประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยส ำหรบักำรปฏิบัติงำนในแต่ละปี  ส ำหรบัแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทแบบรำยคณะและรำยบุคคลนั้น มีกำรแบ่งหัวข้อกำรประเมินออกเป็น 6 หัวข้อหลัก คือ (1) 
โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร (2) บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (3) กำรประชุม
คณะกรรมกำร (4) กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร (5) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร (6) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำร
พฒันำผู้บริหำร  โดยจะมีกำรให้ขอ้มูลเพื่อเป็นรำยละเอียดเพิ่มเติมต่อกรรมกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแต่ละหวัขอ้ย่อย ซึ่ง
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรจะมีกำรทบทวนเพื่อควำมเหมำะสมในแต่ละปี  เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมและ
สรุปผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัททัง้แบบรำยคณะ รำยบุคคล และผลประเมินของคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยจะน ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนของคณะกรรมกำร

http://uac-th.listedcompany.com/misc/risk/20160704-risk-management-policy-th.pdf
http://uac-th.listedcompany.com/misc/risk/20160704-risk-management-policy-th.pdf
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บริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่อไป  โดยในปี 2562 ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรทั้งคณะในภำพรวมและรำยบุคคล 
จะเห็นไดว้่ำกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่จัดท ำได้ดีเย่ียมและเหมำะสมที่สุด มีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน เกณฑ์ดีเย่ียม เท่ำกับรอ้ยละ 
97.98 และ รอ้ยละ 96.47 ตำมล ำดับ  ส ำหรบัผลกำรประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่รอ้ย
ละ 98.98 ซึ่งอยู่ในเกณฑดี์เย่ียมเช่นกัน 

• การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุก  3 เดือน โดยก ำหนดตำรำงกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำทุกปี 

และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระที่ชัดเจน น ำส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม
ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัก่อนกำรประชุมเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มูลในเร่ืองต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอก่อนกำร
ประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน  และมีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสำรรำยงำนที่รบัรองแลว้
เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้บริษัทไดจ้ัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอให้คณะกรรมกำร
ทรำบทุกไตรมำสเพื่อใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถก ำกับดูแลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยจัดกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและทนัต่อเหตุกำรณ์ 

ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำร เป็นผู้ร่วมกันก ำหนดวำระกำร
ประชุมและพิจำรณำเร่ืองเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ือง   
ต่ำง ๆ เพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได ้ และมีนโยบำยสนับสนุนให้กรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมทุกครัง้หรือเขำ้ร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของกำรประชุมทั้งปี เพื่อให้กรรมกำรแต่ละท่ำนไดม้ีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นในวำระ
กำรประชุมอย่ำงเต็มที่ 

ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ประธำนกรรมกำรบริษัท  ซึ่งท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดง 
ควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำงอิสระ โดยในบำงวำระอำจมีผู้บริหำรระดับสงูเขำ้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อให้สำรสนเทศรำยละเอียดข้อมูลที่
เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐำนะผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจะได้รับทรำบนโยบำยโดยตรง  เพื่อให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  ทั้งนี ้ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำกโดยจะตอ้งมีกรรมกำรอยู่ลงมติไม่
นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ส ำหรบักรรมกำรที่มีส่วนไดส่้วนเสียจะ
ไม่เข้ำร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด   

กรรมกำรทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรประชุม และเอกสำรส ำคัญอื่น ๆ และหำกกรรมกำรอิสระ หรือ
กรรมกำรตรวจสอบมีข้อสงสัยใด ๆ กรรมกำรอื่น ๆ และฝ่ำยบริหำรของบริษัทต้องด ำเนินกำรตอบข้อสงสัยดังกล่ำวอย่ำง  
รวดเร็วและครบถว้นเท่ำที่จะเป็นไปได ้

ในกรณีที่กรรมกำรไม่เห็นดว้ยกับมติที่ประชุมกรรมกำรสำมำรถขอให้เลขำนุกำรบริษัทบันทึกข้อคดัคำ้นไวใ้นรำยงำนกำร
ประชุม หรือยื่นหนงัสือแสดงกำรคดัคำ้นต่อประธำนกรรมกำรได ้

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครัง้เลขำนุกำรบริษัทไดเ้ข้ำร่วมกำรประชุมดว้ย  โดยเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำร
ประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัที่ประชุม  และใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทพิจำรณำลงลำยมือ
ชื่อรบัรองควำมถูกตอ้ง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมรบัรองในกำรประชุมครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผู้จัดเก็บขอ้มูลหรือเอกสำรเก่ียวกับ
กำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบคน้อำ้งอิง โดยปกติคณะกรรมกำรบริษัทจะเขำ้ร่วมกำรประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้นแต่
มีเหตุจ ำเป็นซึ่งจะแจ้งเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรถือเป็นนโยบำยใหก้รรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร
มีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็น เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มี
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ฝ่ำยบริหำรร่วมดว้ย ซึ่งไดจ้ัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรเมื่อวันที่  13 ธันวำคม 2562  และไดแ้จ้งให้
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรทรำบถึงผลกำรประชุมแลว้ ทัง้นีก้ำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำนสรุปไดด้งันี ้

 ปี 2562 
 คณะกรรมกำร

บริษัท 
(8 ครัง้) 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
(5 ครัง้) 

คณะกรรมกำร
บริหำร 
(4 ครัง้) 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

ควำมเสี่ยง 
(4 ครัง้) 

คณะกรรมกำร   
สรรหำและ
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
(2 ครัง้) 

คณะกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร 

(1 ครัง้) 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันำ 8/8      
2. นำยกิตติ  ชีวะเกตุ  8/8  4/4    
3. นำยชัชพล ประสพโชค 8/8  4/4 4/4   
4. นำงสำวนิลรตัน ์ จำรุมโนภำส 8/8  4/4   1/1 
5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวฒัน์ 8/8 5/5  4/4 2/2 1/1 

6. รศ.ดร.ปริทรรศน ์พนัธุบรรยงก์ 8/8 5/5  4/4 2/2  
7. นำงสำวจีระพนัธ ์จินดำ 8/8 5/5   2/2 1/1 

• 

• ค่าตอบแทน 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสม  โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท  เปรียบเทียบกับธุรกิจ/อุตสำหกรรมเดียวกันและสภำวกำรณ์เศรษฐกิจ  รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำที่และควำม
รบัผิดชอบของกรรมกำร และผูบ้ริหำรแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่ำตอบแทนกรรมกำร และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั   

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 9 เมษำยน 2562 ไดม้ีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ โดยรำยละเอียดของค่ำตอบแทนและเงื่อนไขกำรจ่ำยค่ำตอบแทนปรำกฏในเร่ือง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  

ค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการ  
บริษัทใช้ควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กรรมกำรผู้จดักำร และ ประธำนเจำ้หน้ำที่ดำ้นกำรเงินและบัญชี ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดยเป็นอตัรำที่แข่งไดใ้นกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษำผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้ ผู้บริหำรที่ไดร้ับมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
เพิ่มขึน้จะไดร้บัค่ำตอบแทนเพิ่มที่เหมำะสมกับหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำยเพิ่มมำกขึ ้น  โดยจะพิจำรณำ
ตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนขอบเขตควำมรบัผิดชอบ 
และผลงำนของผูบ้ริหำรแต่ละคน ส ำหรบักำรพิจำรณำค่ำตอบแทนระยะสั้นของผูบ้ริหำรนัน้ บริษัทจดัใหม้ีกำรประเมินผล
งำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และ ประธำนเจำ้หน้ำที่ดำ้นกำรเงินและบญัชี เป็นประจ ำทุกปี เพื่อ
ใช้เป็นขอ้มูลส ำหรบัคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนรำยเดือนและเงินโบนัส
ของผูบ้ริหำรแต่ละคน ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมติั รวมถึงค่ำตอบแทนระยะยำวซึ่งจะพิจำรณำ
อนุมัติแต่ละครำวไป อำทิ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพื่อเป็นกำรสรำ้งแรงจูงใจในกำรท ำงำนเพื่อ
บรรลเุป้ำหมำยขององคก์ร 
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้ีกำรฝึกอบรม กำรเขำ้ร่วมสมัมนำ และกำรให้ควำมรูแ้ก่กรรมกำร 

และ ผู้บริหำร เพื่อใหม้ีกำรปรบัปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรบริหำร
จัดกำร ธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  โดยในปี 2562 บริษัทไดม้ีกำรพัฒนำกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรในหลกัสตูรต่ำง ๆ สรุปไดด้งันี ้

กรรมการ/ผู้บริหาร วันท่ีอบรม/สัมมนา หลักสูตร (ผู้จัดอบรม/สัมมนา) 
นำยชชัพล ประสพโชค 
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร  

26 มิ.ย. 62 – 28 ส.ค. 62 
 
2 ต.ค. 62 – 16 ธ.ค. 62 

• Chief Transformation Officer  
(สมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ) 

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

นำงสำวนิลรตัน ์จำรุมโนภำส 
กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่ดำ้น
กำรเงินและบญัชี 

13 ก.พ. 62 – 3 ก.ค. 62 
 
1 ส.ค. 62 – 7 พ.ย. 62 
 

24 ก.ย. 62 
 

17 ต.ค. 62 
 
 

14 พ.ย. 62  

 
18 ธ.ค. 62 – 19 ธ.ค. 62 

• วิทยำกำรกำรจัดกำรส ำหรบันักบริหำรระดบัสูง (วบส.)  
รุ่นที่ 3 (สถำบนับัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร)์ 

• TLCA CFO Professional Development Program 2019 
(สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย) 

• บญัชีบริหำรเพื่อกำรวำงแผนและตดัสินใจ  
รุ่นที่ 2 (สภำวิชำชีพบัญชี) 

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

• กำรวิเครำะหง์บกระแสเงินสด และกำรบริหำรกระแสเงิน
สด (บริษัท เอ็น วำย ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกัด) 

• กลยุทธ ์ภำษีที่ดินส่ิงปลูกสรำ้ง 

นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์ 
ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ัดกำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด 

2 มี.ค. 62 – 9 มี.ค. 62 
 

21 ส.ค. 62 – 15 ม.ค. 63 

• Turning Big Data Into Decisions  
(สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร)์ 

• วิทยำกำรกำรจัดกำรส ำหรบันักบริหำรระดบัสูง (วบส.)  
รุ่นที่ 4 (สถำบนับัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร)์ 

นำยชยัยศ ชุณหว์ิจิตรำ  
ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ัดกำรฝ่ำย
ปฏิบติักำร 

2 ก.ย. 62 – 6 ก.ย. 62 • มลูนิธิเพื่อสถำบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ 
 

ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรหรือมีกรรมกำรเข้ำใหม่ เลขำนุกำรบริษัทจะจัดเอกสำรและขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดให้มีกำรปฐมนิเทศเพื่อแนะน ำโครงสรำ้งธุรกิจ โครงสรำ้งกรรมกำร ขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่ กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงลักษณะธุรกิจ แนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ และ นโยบำยต่ำง ๆ ของบริษัทให้แก่กรรมกำรใหม่ โดย
ประธำนกรรมกำร หรือ บุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย และจัดให้มีกำรเย่ียมชมโรงงำนเพื่อเข้ำใจในกระบวนกำรผลิต และ
สำมำรถปฏิบัติงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพอีกดว้ย โดยในปี 2562 บริษัทไม่มีกำรสรรหำกรรมกำรเขำ้ใหม่ แต่เพื่อให้กรรมกำรไดร้ับ
ทรำบเก่ียวกับข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่เสนอขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ รวมถึงคู่มือและกฎเกณฑ์
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ต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมำย กฎระเบียบข้อบงัคับ และนโยบำยที่ส ำคญั เช่น นโยบำยดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ 
นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชนั ใหค้ณะกรรมกำรรบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ 

9.2  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสรำ้งกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย มีรำยชื่อและ
ขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ ดงัต่อไปนี ้

คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยกิตติ  ชีวะเกตุ กรรมกำร  
3. นำงสำวนิลรตัน ์ จำรุมโนภำส กรรมกำร  
4. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำร  
5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
6. รศ.ดร.ปริทรรศน ์พนัธุบรรยงก ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
7. นำงสำวจีระพนัธ ์จินดำ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
โดยมีนำงสำวสัจจำภรณ ์รมัยประยูร เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นำยกิตติ  ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรัตน์ จำรุมโนภำส นำยชัชพล         

ประสพโชค กรรมกำรสองในสำมคนนีล้งลำยมือชื่อร่วมกันและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำมโดยอัตรำ ถ้ำจ ำนวน

กรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปี
แรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุด
เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ซึ่งกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้  

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1)  ดูแลและจัดกำรบริษัทเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค ์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด ำเนินกำร เช่น เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ตอ้งได้รับมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรซือ้หรือขำยสินทรัพยท์ี่ส ำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือตำมที่หน่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ ก ำหนด เป็นตน้  

2) ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบเร่ืองที่มีสำระส ำคัญ ไดแ้ก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ ์นโยบำย แผนงำนและงบประมำณ 
กำรลงทุนในโครงกำรที่ไม่มีในงบประมำณประจ ำปี โครงสรำ้งกำรบริหำร อ ำนำจกำรบริหำร นโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำร กำรท ำธุรกรรมหรือกำรกระท ำใด ๆ อันมีผลกระทบที่ส ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน ภำระหนี ้สิน สถำนภำพ          
กำรประกอบธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล และรำยกำรอื่นใดที่ตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรือที่กฎหมำยก ำหนด 
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3) ก ำกับดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ไดร้บัอนุมติั   
4) พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน

จ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกำศ ขอ้บงัคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกกำรออกตำม
วำระ รวมทัง้พิจำรณำอนุมติัแต่งตัง้ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรของบริษัท 

5) พิจำรณำแต่งตัง้และก ำหนดบทบำทหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย ดงัต่อไปนี  ้
5.1 จดัตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมควำมรบัผิดชอบ

ของคณะกรรมกำรบริษัท ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร เป็นตน้ 

5.2 พิจำรณำอนุมัติบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยที่ไดม้ีกำรแต่งตัง้ขึน้ 

6)  จดัใหม้ีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีที่เชื่อถือได ้รวมทัง้ดูแลให้มีระบบควบคุมภำยใน และกำร
ตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ควำมเห็นชอบต่อกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย และวิธีกำร
ปฏิบติัที่มีนยัส ำคญัเก่ียวกับกำรบญัชีและกำรควบคุมภำยในของบริษัท 

7)     ก ำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหำรควำมเส่ียงที่ครอบคลมุ และมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง กำรรำยงำน และ
กำรติดตำมผลที่มีประสิทธิภำพ 

8) รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

9) ดูแลผลประโยชนข์องผู้ถือหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อยตำมสิทธิอย่ำงเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
อย่ำงเป็นธรรม  

10) ดูแลให้มีกระบวนกำรและกำรจดักำรที่ชัดเจนและโปร่งใส เก่ียวกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน ์โดยตอ้งจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกตอ้งเพียงพอ รวมทั้งมีกำร
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

11)    ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษัท ดงัต่อไปนี ้
11.1 ก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และประเมินประสิทธิผล

อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 11.2 คณะกรรมกำรบริษัทตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเป็นประจ ำทุกปี รวมทัง้แถลงผลกำรปฏิบติังำนและกำร 
  ก ำกับดูแลกิจกำรที่ใชใ้นบริษัท ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

12) อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนีจ้ะกระท ำไดก็้ต่อเมื่อไดร้ับอนุมติัจำกที่ประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทัง้นี ้ก ำหนดให้รำยกำรที่
กรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย (ถำ้มี) ใหก้รรมกำรที่มีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
(ก) เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดม้ติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
(ข) กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ในข่ำยที่กฎหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมติัจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
13) คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน

คณะกรรมกำรก็ได ้ทั้งนี ้กำรมอบอ ำนำจแก่กรรมกำรดังกล่ำวข้ำงตน้ จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจ
ช่วงที่ท ำให้กรรมกำรหรือผู้รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง        



 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562   หนำ้ 115 
 

 

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด  ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  รวมทั้ ง
ก ำหนดให้ตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่ส ำคัญของบริษัท ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ และหรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่ำว 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระท้ังคณะ ได้แก่ 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.ปริทรรศน ์พนัธุบรรยงก ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงสำวจีระพนัธ ์จินดำ กรรมกำรตรวจสอบ 
โดยมีนำงจำรุณี บุญมั่งมี เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทั้งนี ้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ และนำงสำวจีระพันธ์ จินดำ เป็นผู้มีควำมรูแ้ละ
ประสบกำรณเ์พียงพอที่จะท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตำมวำระ ตำมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอำจ

ไดร้ับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้แต่ไม่เกิน 3 วำระ  ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำต่อวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรอิสระไดห้ำกมีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น  คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
บริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งกำร

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทดงันี ้
1)  สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้อบบัญชี

ภำยนอกและผูบ้ริหำรที่รบัผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี  
2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสม

และมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกั บกำร
ตรวจสอบภำยใน   

3)  สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้ำง บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอรบักำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมใหญ่ผูถื้อ
หุน้ รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2562 ไดม้ีกำร
ประชุมร่วมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้สอบบญัชี เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 

5) มีอ ำนำจในกำรว่ำจำ้งที่ปรกึษำอิสระหำกมีควำมจ ำเป็น และเห็นว่ำจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบริษัท 
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6) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพยแ์ละคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ทั้งนี ้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท 

7) ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือสงสยัในรำยกำรหรือกิจกรรมใดต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อสถำนะทำงกำรเงินหรือผลประกอบกำรของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อใหม้ีกำรแกไ้ขรำยกำรหรือกิจกรรมดงักล่ำวไดอ้ย่ำงทนัท่วงที 
 รำยกำรที่เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
 กำรทุจริต หรือรำยกำรที่ไม่ปกติ หรือกำรบกพร่องอย่ำงมีนยัส ำคญัของระบบควบคุมภำยในของบริษัท 
 กำรฝ่ำฝืนหรือละเมิดกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ประกำศและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
รวมทัง้กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท 

หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่สำมำรถแก้ไขรำยกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำวได้อย่ำงทันท่วงที สมำชิกของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจรำยงำนรำยกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์หรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

8) หำกผูส้อบบัญชีของบริษัทพบเหตุกำรณ์ที่น่ำสงสัย เก่ียวโยงกับกรรมกำร ผูจ้ัดกำร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีควำมรบัผิดชอบ
ต่อกำรปฏิบัติงำนของบริษัท ละเมิดกฎหมำย และผูส้อบบัญชีไดร้ำยงำนเหตุกำรณ์ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งด ำเนินกำรโดยไม่ชักชำ้ในกำรตรวจสอบเพิ่มเติมและรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบือ้งตน้ต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีภำยใน 30 วนันับจำกวนัที่ไดร้ับรำยงำน
จำกผูส้อบบญัชี  

9) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท โดยให้ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบลงนำมในรำยงำนดงักล่ำว รำยงำนดงักล่ำวตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่ำงนอ้ยดังต่อไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรำยงำนงบกำรเงินของบริษัท 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัย ์

หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบติัหน้ำที่ตำมกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่ เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
10) ปฏิบติักำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมที่เห็นสมควร 

ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร 
หรือพนักงำนของบริษัทที่ เก่ียวข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเก่ียวข้องและจ ำเป็น  ทั้งนี ้
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบไดต้ำมที่จ ำเป็นหรือเห็นสมควร 
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย    
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ  ชีวะเกตุ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำงสำวนิลรตัน ์ จำรุมโนภำส กรรมกำรบริหำร 
3. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรบริหำร 
โดยมีนำงสำวสจัจำภรณ ์รมัยประยูร เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 
กรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัเลือกเข้ำมำด ำรง

ต ำแหน่งใหม่ไดอ้ีก  คณะกรรมกำรบริหำรรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1) ดูแลจดักำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 2) ก ำหนดรำยละเอียดของกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงของพนักงำนของบริษัท รวมทั้งก ำหนด
 สวสัดิกำรพนกังำน ใหเ้หมำะสมกับสภำพกำรณ ์ประเพณีปฏิบติั และสอดคลอ้งกับกฎหมำยที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั 
3) ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี  โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรงำนในสำยงำนต่ำง ๆ 

ของบริษัท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 
4) พิจำรณำอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมำณประจ ำปี หรือเกินกว่ำงบประมำณประจ ำปี ไดเ้ป็น

จ ำนวนเงินไม่เกิน 20 ลำ้นบำทต่อปี และอนุมติัค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มจำกงบประมำณประจ ำปีไม่เกินรอ้ยละ 10 ในกรณีที่เกิน
วงเงินที่ก ำหนดไวใ้หค้ณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและอนุมัติต่อไป 

5) พิจำรณำอนุมัติกำรร่วมลงทุนในธุรกิจร่วมคำ้ (Consortium) หรือร่วมทุน (Joint Venture) มูลค่ำโครงกำรไม่เกินกว่ำ 50 
ลำ้นบำท ในกรณีที่เกินวงเงินที่ก ำหนดไว้ให้คณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ 
รวมทัง้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมติักำรขอกู้ยืมหรือกำรขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ลำ้นบำทต่อปี 

6) ตรวจสอบ ติดตำม กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงบริหำรงำนดำ้นต่ำง ๆ ของบริษัทที่ก ำหนดไว้ใหเ้ป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

7) ปฏิบติัหนำ้ที่อื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำว ๆ ไป 

ทัง้นี ้อ ำนำจกรรมกำรบริหำร  ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บุคคลอื่นที่กรรมกำรบริหำรเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ ำนำจหรือกำร
มอบอ ำนำจในกำรอนุมัติรำยกำรใดที่ตนหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งซึ่งอำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะ
อื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรที่ไม่อยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งกำร
อนุมัติรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจำรณำและอนุมัติตำมที่
ขอ้บงัคบัของบริษัทหรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระท้ังคณะ ได้แก่ 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำงสำวจีระพนัธ ์จินดำ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
3. รศ.ดร.ปริทรรศน ์พนัธุบรรยงก ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 โดยมีนำยบวรวิช นนทะวงษ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
1) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และกระบวนกำรที่ชดัเจน โปร่งใส เหมำะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในกำรสรร

หำ ถอดถอน หรือเลิกจ้ำง กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อ         
พิจำรณำอนุมติั 

2) พิจำรณำเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดับสูง เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีที่มีต ำแหน่งดงักล่ำวว่ำงลง หรือสิน้สดุวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

3) ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำอนุมติั 

4) พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ  โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวให้รวมถึง เบี ้ย
ประชุม เงินเดือน โบนสั หุน้ และผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ และเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

5) จดัให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคัญ และใหม้ีกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยประเมินควำมส ำคญัของต ำแหน่ง 
สรรหำ และพัฒนำ เพื่อให้มีผู้สืบทอดต ำแหน่งบริหำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรง
ตำมควำมตอ้งกำรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

6) ปฏิบติักำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
ล าดับ รายช่ือ     ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ปริทรรศน ์พนัธุบรรยงก ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน ์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. นำยชชัพล ประสพโชค กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
โดยมีนำงสำวณิรดำ พรหมรำช เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจ

ไดร้ับเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ไดอ้ีก  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ 
หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
1) ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน ควำมเส่ียง

ดำ้นกำรตลำดควำมเส่ียงดำ้นกำรขนส่งและเก็บรักษำสินค้ำ ควำมเส่ียงด้ำนกำรลงทุน และควำมเส่ียงอื่น  ๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและชื่อเสียงของบริษัท เป็นตน้ เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ 

2)     ก ำหนดเกณฑว์ดัควำมเส่ียง และเพดำนควำมเส่ียงที่บริษัทยอมรบัได ้
3)     พิจำรณำควำมเส่ียงที่ส ำคญัของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดบัควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้  
4)    ดูแล ติดตำม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อลดควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่อง และเหมำะสมกั บ  

ภำวะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  
5)     ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบบริหำรควำมเส่ียง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบัติ

ตำมนโยบำยที่ก ำหนด 
6)     รำยงำนกำรด ำเนินงำนเพื่อลดควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ และในกรณีที่มีเร่ืองส ำคัญซึ่งกระทบต่อ

บริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำโดยเร็ว 
7) ปฏิบติักำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยตำมที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย 
ล าดับ     รายช่ือ         ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน ์ ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
2. นำงสำวจีระพนัธ ์จินดำ กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
3. นำงสำวนิลรตัน ์จำรุมโนภำส กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
โดยมีนำงสำวสจัจำภรณ ์รมัยประยูร เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรซึ่งพ้นต ำแหน่งตำมวำระอำจ

ไดร้ับกำรแต่งตั้งใหม่ไดอ้ีก  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรบัผิดชอบ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1) และจัดท ำร่ำงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ภำยใตก้รอบของกฎหมำย หลักเกณฑ ์

ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององคก์รที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล เช่น ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีตำมมำตรฐำนสำกล 

2) น ำเสนอร่ำงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติและน ำออกใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดี  (best practices) ของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร โดยจัดท ำนโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณอ์กัษร (Corporate Governance Policy Statement) 

3) ก ำกับ ดูแล และให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำร และฝ่ำยบริหำรของบริษัท ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตำม
กรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อให้กำรท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลของกรรมกำร และกำรบริหำร
จดักำรงำนของฝ่ำยบริหำรเป็นไปดว้ยดี มีผลในทำงปฏิบติัและมีควำมต่อเนื่องอย่ำงเหมำะสม เป็นไปตำมควำมคำดหวัง
ของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
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4) พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหน้โยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท  ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกฎหมำย 
หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ และขอ้เสนอแนะขององคก์รภำยใน ที่ท ำหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

5) ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ที่ของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรบริษัท ตำมแนวทำงกำรปฏิบติัที่ดี ที่ก ำหนดไวใ้น
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ ำทุกสิน้ปี 

6) จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรประจ ำปี  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทของปีถัดไป พรอ้มทัง้น ำเสนอควำมเห็นและขอ้เสนอแนะที่จ ำเป็น 

7) เสนอแนะแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร 
พนกังำนและลกูจำ้งของบริษัท 

8) แต่งตัง้คณะท ำงำนเพื่อท ำหนำ้ที่สนบัสนุนงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีไดต้ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
9) ปฏิบติังำนอื่นใด ที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย 

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

• คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ำที่สรรหำบุคคลที่เหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำร เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ กรรมกำร
ผู้จัดกำรว่ำงลง หรือทดแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยจะพิจำรณำให้ควำมส ำคัญต่อผู้มีทักษะ 
ประสบกำรณ์ที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท  ทั้งธุรกิจในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะด ำเนินกำรใน
อนำคต  ซึ่งกำรสรรหำกรรมกำรใหม่นั้น ส่วนหนึ่งจะอ้ำงอิงรำยชื่อกรรมกำรที่มีคุณสมบัติจำกท ำเนียบกรรมกำร (Director 
pool) ซึ่งจัดท ำโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง หรือจำกบริษัทที่ปรึกษำ 
(แล้วแต่กรณี) รวมถึงกำรจัดท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ตอ้งกำรสรร หรือคุณสมบัติของ
กรรมกำรที่ยังขำดอยู่ และเพื่อให้เกิดควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร ซึ่งไม่ไดจ้ ำกัดในเร่ืองเพศ อำยุ และ 
ประวติักำรศึกษำ โดยจะพิจำรณำจำกคุณสมบติั ดงัต่อไปนี ้

1)     มีคุณสมบติัสอดคลอ้งตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์กฎ 
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์กฎของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 

2) มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณท์ี่หลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำง ๆ ที่สอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชนแ์ละเพิ่มมลูค่ำใหแ้ก่บริษัท 

3)     มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อสรำ้งคุณค่ำให้แก่บริษัท ปฏิบัติ      
หน้ำที่ดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซ่ือสัตย ์(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลำได้
อย่ำงเต็มที่  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัเปิดโอกำสใหผู้้ถือหุ้นสำมำรถน ำเสนอรำยชื่อกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนไดพ้ิจำรณำคุณสมบติัของผู้ที่ไดร้บักำรเสนอชื่อให้สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ที่บริษัทไดก้ ำหนดไว้ และน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ตำมขัน้ตอนต่อไป 

ในกำรแต่งตั้งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำสรร
หำผูท้ี่มีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑ์ดังกล่ำวขำ้งตน้ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำอนุมัติดว้ยเสียงขำ้งมำกของ
กรรมกำรที่มำประชุม   ส ำหรบักำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นไปตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในขอ้บังคบัของบริษัท โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
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พิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำสรรหำตำมกระบวนกำรขำ้งตน้ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ ก่อนที่
จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุน้ซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.     คณะกรรมกำรของบริษัทมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจกัร 

2.    ที่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร ดงัต่อไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุน้ที่ตนถือ 
(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ไดใ้นกรณีที่

เลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 (3)  บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ไดร้บักำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับกำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด    

3.  ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงนอ้ยจ ำนวนหนึ่งในสำมโดยอตัรำ ถำ้จ ำนวน
กรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำก
ต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง  ๆ ต่อไปให้
กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับ
ต ำแหน่งอีกก็ได ้

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท  
กรรมกำรซึ่งลำออกตำมวรรคหนึ่ง จะแจง้กำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัดทรำบดว้ยก็ได ้

5. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำดว้ย
หลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพยเ์ข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เวน้แต่วำระของกรรมกำร
จะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมกำรที่ตนแทน 
มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรที่ยงัเหลืออยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ
สำมในส่ีของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของ
จ ำนวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• โครงสร้างคณะกรรมการและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมกับขนำดของกิจกำร โดยปัจจุบันมีกรรมกำรจ ำนวน 7 คน 

ประกอบดว้ย กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร 4 คน กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 3 คน ในจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ โดยบริษัทมีกรรมกำร
อิสระ จ ำนวน 3 คน 
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➢ กรรมการอิสระ 
บริษัทก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมดของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรอิสระ เข้ำร่วมในคณะกรรมกำร
บริษัท ทั้งนี ้บริษัทมีนโยบำยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ และมีกรรมกำรอิสระอย่ำง
นอ้ย 3 คน  

หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะ
มำท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลกัษณะตอ้งห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวข้อง โดยกรรมกำรอิสระจะมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำ้น ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำม
เหมำะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทั้งนี ้
หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่มี
คุณสมบติัตำมที่ก ำหนดขำ้งตน้เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้
เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน 

ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสร ะ ซึ่งเข้มกว่ำหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้ 
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ   

หุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท   ทัง้นี ้ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำย
นัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน พนักงำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะไดพ้้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันไดร้ับแต่งตั้งให้เข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่
นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บักำร
เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม    ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะไดพ้้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่
นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี  ซึ่งมีผูส้อบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำทำงกำร
เงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
นัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่รบัเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1.0 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบติัควำมเป็นอิสระของตนเอง อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้ง
พรอ้มกับกำรรำยงำนข้อมูลประวัติกรรมกำร ณ สิน้ปี ส ำหรับจัดท ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ ำปีของบริษัท  

➢ กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อ

ท ำหนำ้ที่ในกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย  กรรมกำรตรวจสอบแต่ละรำยตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
และตอ้งไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
กรรมกำรของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน เฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  โดยกรรมกำร
ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์  รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ก ำหนดว่ำดว้ยคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

ทั้งนี ้ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ตอ้งเป็นผู้มีควำมรูค้วำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบัญชีหรือ
กำรเงินที่เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน  รวมถึงกำรท ำหน้ำที่อื่นในฐำนะ
กรรมกำรตรวจสอบได ้

 
 

➢ ผู้บริหาร 

 บริษัทมีนโยบำยที่จะสรรหำผูบ้ริหำรโดยคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณท์ี่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจ โดยด ำเนินกำรคัดเลือกตำมระเบียบเก่ียวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  และจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  จะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จัดกำร โดยกำรแต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จัดกำรต้องไดร้ับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จัดกำรไดร้ับมอบหมำยให้เป็นผู้บรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ  และประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษัท  เข้ำเป็นพนักงำนในระดับต่ำง ๆ             
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ทัง้นี ้กำรแต่งตั้งหัวหน้ำหรือผู้รบัผิดชอบเก่ียวกับงำนดำ้นกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน  จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน  

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก ำกับดูแลที่ท ำให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจดักำรและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรกัษำผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษัท โดยมีกำรส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมกำร 
และ/หรือ ผู้บริหำร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัทดังกล่ำว  โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำ
อนุมัติกำรแต่งตั้งบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัท  เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
รวมถึงอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำร  ทั้งนี ้หำกเป็นกำรก ำหนดนโยบำยที่ส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะตอ้งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรเสนออนุมติัต่อคณะกรรมกำรของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สอดคลอ้งตำมหลกัเกณฑก์ำรด ำเนินงำนของบริษัท 

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
เพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใส และป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใชข้้อมลูภำยในของบริษัทที่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สำธำรณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเล่ียงข้อครหำเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรซือ้ขำยหลักทรพัยข์องบุคคลภำยใน บริษัทจึงไดอ้อก
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำรใช้ขอ้มูลภำยในตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท เพื่อให้ กรรมกำร  ผูบ้ริหำร และพนักงำน
ของบริษัทถือปฏิบติั โดยก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร สรุปดงันี ้

1. กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ตอ้งรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท  ไม่น ำไปเปิดเผยหรือ
แสวงหำประโยชนแ์ก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผูอ้ื่นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม รวมทั้งตอ้งไม่ท ำกำรซือ้ขำย โอนหรือ
รบัโอน หลักทรัพยข์องบริษัท โดยใช้ควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอันใดโดยใช้
ควำมลบัและ/หรือขอ้มลูภำยในของบริษัทอนัอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 

2. กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนักงำนในหน่วยงำนที่ได้รับข้อมูลภำยในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่ำวก่อนเปิดเผย             
สู่สำธำรณชน และจะต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยข์องบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนที่งบ
กำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีจะเปิดเผยสู่สำธำรณชน และหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงนอ้ย 3 วนั  

ทัง้นี ้ข้อก ำหนดดังกล่ำวไดร้วมควำมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ
บริษัทดว้ย หำกผูใ้ดฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดดงักล่ำวจะตอ้งถูกลงโทษทำงวินยั และ/หรือตำมกฎหมำยแลว้แต่กรณี 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 บริษัทไดพ้ิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยส ำหรับ
รอบปีบัญชี 2562  โดยบริษัทดงักล่ำวมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ครอบคลมุถึงกำรท ำธุรกรรมในต่ำงประเทศเป็นอย่ำงดี  มีควำม
เป็นอิสระ ไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูท้ี่ เก่ียวข้อง ซึ่ง
มีค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นเงินรวม 5,551,243 บำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายละเอียดการสอบบัญชี 2562 
ค่ำสอบบญัชีบริษัท 2,600,000 
ค่ำสอบบญัชีบริษัทย่อย 2,740,000 
ค่ำบริกำรอื่น ๆ* 211,243 
รวมค่าตอบแทนท้ังสิน้ 5,551,243 

     * ค่ำบริกำรอื่น ๆ ประกอบดว้ย ค่ำเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเบีย้เลีย้ง และ ค่ำใชจ้่ำยเบ็ดเตล็ด เป็นตน้ 
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ภำยใตก้ำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี ยึดหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ทุกฝ่ำย เพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนและเป็นองคก์รที่มีควำมแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป  

 
 เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกำรขององค์กรด้ำนควำมยั่งยืนประสบควำมส ำเร็จ  มีมำตรฐำน มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง เป็น
รูปธรรมและเกิดควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เป็นไปตำมแผน สอดคลอ้งกับวิสยัทศันแ์ละพันธกิจองคก์รที่ก ำหนดไว้ สรำ้ง
ควำมมั่นใจแก่ผู้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย บริษัท ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขึน้ มีกำรแต่งตัง้คณะท ำงำนดำ้นควำม
ยั่งยืนเพื่อขบัเคล่ือน ก ำกับดูแลงำนดำ้นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้เป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำย ส ำหรบัรำยละเอียด ไดแ้สดง
ไวใ้น รำยงำนควำมยั่งยืน ประจ ำปี 2562 (Sustainability Report 2019) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนฉบับนี ้ และไดเ้ผยแพร่อยู่
บนเว็บไซตข์องบริษัท 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน โดยตระหนกัว่ำระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส ำคัญที่
จะสรำ้งควำมมั่นใจต่อฝ่ำยบริหำรในกำรช่วยลดควำมเส่ียงทำงธุรกิจ ช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจมีประสิทธิภำพ ภำยใตก้ำรจัดสรร
ทรพัยำกรอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว ้

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และติดตำมประเมินผลอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งเนน้ใหร้ะบบกำรควบคุมภำยในครอบคลุมทัง้ในดำ้นกำรด ำเนินงำน กำรบริหำร ดำ้นกำรเงิน ใหม้ีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล รวมทั้ง กำรปฏิบัติที่เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เก่ียวข้อง ในปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจ ำนวน 6 ครัง้  โดยแบ่งเป็นกำรประชุมสำมัญจ ำนวน 5 ครัง้ และกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีผู้บริหำรและ
ฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม 1 ครัง้  เพื่อปรกึษำหำรือกันอย่ำงเป็นอิสระถึงกำรปฏิบติังำนของผู้สอบบัญชี  ระบบกำรควบคุมภำยใน  
ควำมร่วมมือจำกผูบ้ริหำร ตลอดจนแผนกำรสอบบัญชีและกำรแสดงควำมเห็นของผูส้อบบญัชี  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบัติ
หนำ้ที่ตำมขอบเขตที่ไดร้บัมอบหมำยอย่ำงครบถว้นและมีประสิทธิผล คือ กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยขอ้มูลใน
รำยงำนทำงกำรเงินและรำยกำรที่มีควำมเกี่ยวโยงกันทำงผลประโยชนใ์หม้ีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได ้และประสำนงำนกับ
ผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยบริหำรของบริษัท ในกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และระเบียบ ขอ้บงัคบั ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบแผนงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่ำสอบประจ ำปี รวมถึงกำรปฏิบัติงำนอื่นตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่  26 กุมภำพันธ์ 2563 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
ฝ่ำยบริหำร ร่วมประชุมพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท ประจ ำปี 2562 ประกอบดว้ย 5 ดำ้น ตำม
แนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  ได้แก่ สภำพแวดล้อม
ภำยในองคก์ร กำรประเมินควำมเส่ียง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำม  
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ สรุปสำระส ำคัญ 
ดงันี ้

การควบคุมภายในองคก์ร 
บริษัทมีกำรก ำหนดให้มีสภำพแวดลอ้มในกำรควบคุมที่ดี มีเป้ำหมำยธุรกิจที่ชัด รวมทั้งมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่

สอดคลอ้งกับธุรกิจ รวมถึงกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicator : KPIs) ส ำหรับใช้ในกำรประเมิน
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยอย่ำงสม ่ำเสมอ  มีกำรปลกูฝังใหพ้นกังำนตระหนักถึงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรก ำหนดนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร  จรรยำบรรณธุรกิจ  จรรยำบรรณพนกังำน ใหผู้บ้ริหำร พนกังำนทุกระดบัน ำไปปฏิบติั   

การประเมินความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) ท ำหน้ำที่ก ำหนด

นโยบำยและหนำ้ที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับกำรบริหำรควำมเส่ียงในกลุ่มธุรกิจ โดยมอบหมำยใหค้ณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ท ำหนำ้ที่
ติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ในระดับที่องคก์รยอมรับได้   และรำยงำนควำม
คืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ  นอกจำกนีไ้ดม้ีกำรอบรมใหค้วำมรู ้ควำม
เขำ้ใจ แก่พนกังำน เพื่อเพิ่มควำมมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่งอย่ำงชัดเจน มีกำรจัดท ำคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำรและคู่มือ/

ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรด ำเนินงำนที่ส ำคญั ใหเ้หมำะสมกับโครงสรำ้งองคก์ร และกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบัน โดยให้แต่ละ
ระบบกำรท ำงำนสำมำรถถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงกันหรือตรวจสอบยอ้นกลับ รวมถึงกระบวนกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนใหเ้ป็นไป
ตำมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรปฏิบติังำนมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม 
มีประสิทธิภำพ 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทใหค้วำมส ำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำรใชข้้อมูล มีกำรส่งเสริมใหพ้ฒันำระบบอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ขอ้มูลมีควำม

ถูกตอ้ง เชื่อถือได ้และเป็นปัจจุบัน โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเข้ำมำใช้ รวมทั้งมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรใช้
สำรสนเทศ เพื่อให้มีกำรควบคุมกำรใช้สำรสนเทศที่เหมำะสม รวมทั้งมีควำมปลอดภัยของข้อมูล ตั้ งแต่กำรน ำเข้ำ รวบรวม
ประมวลผล ไปจนกระทั่งถึงกำรจัดเก็บ  นอกจำกนีบ้ริษัทมีช่องทำงในกำรติดต่อและชีแ้จงขอ้มูลข่ำวสำรกับผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และ
บุคคลภำยนอกผ่ำนในระบบส่ือสำรต่ำง ๆ และมีช่องทำงกำรรับข้อรอ้งเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคณะกรรมกำรบริษัท              
ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ chairman_auditcom@uac.co.th 

ระบบการติดตาม 
บริษัทจดัใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมในดำ้นต่ำง ๆ เช่น ดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้นบญัชีกำรเงิน กำรปฏิบติัตำม

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ดำ้นกำรควบคุมทรัพยสิ์น เป็นตน้ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำกับดูแลระบบกำรควบคุม
ภำยในผ่ำนหน่วยตรวจสอบภำยในที่ดูแลรับผิดชอบ นอกจำกนีย้ังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญำตท ำกำรตรวจสอบดำ้นบัญชีกำรเงิน     
อีกทั้งยังมีกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้บริหำรทุกเดือน เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและ  หำทำงแก้ไข
ปรบัปรุงอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

 

 

mailto:chairman_auditcom@uac.co.th
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึน้ในปี 2562 

บริษัทมีกำรท ำรำยกำรกับบุคคลและนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ซึ่งสำมำรถสรุปควำมสัมพนัธ ์ ไดด้งันี ้
บุคคลและกิจการท่ีอาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

1.  นำงสำวชวิษศำ  ชีวะเกตุ • นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ เป็นบุตรของนำยกิตติ ชีวะเกตุ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรของบริษัท และเป็นกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจ
ลงนำมผูกพนับริษัท อีกทัง้เป็นถือหุน้รำยใหญ่ในบริษัท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 48.42 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท   
นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ ถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ถือหุ้นในบริษัท
รอ้ยละ 3.86 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท 

2. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส ์จ ำกัด  
(“UAC UTILITIES”)  

• UAC UTILITIES เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นรอ้ยละ 99.994 ของทุน
ช ำระแล้วของ UAC UTILITIES ( ผู้บ ริหำรของบริษัท ได้แ ก่  นำยกิตติ ชีวะเกตุ             
นำยชัชพล ประสพโชค และ นำงสำวปรียำพร ธนรัฐเศรษฐ์  ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 
0.006)  UAC UTILITIES มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำว
นิลรตัน ์  จำรุมโนภำส และนำยชชัพล ประสพโชค 

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

• UAC&TPT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 50.0099 ของจ ำนวนหุ้น
ที่จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ UAC&TPT (ผู้บริหำรของบริษัท ไดแ้ก่ นำงสำวนิลรัตน์  
จำรุมโนภำส และ นำยชัชพล ประสพโชค ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.0001)  และ 
UAC&TPT มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกตุ นำงสำวนิลรัตน์                 
จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค 

4.   บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด 

(“UAC ENERGY”) 

• UAC ENERGY เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9995 ของ
จ ำนวนหุน้ที่ช ำระแลว้ทั้งหมดของ UAC ENERGY (ผูบ้ริหำรของบริษัท ไดแ้ก่ นำยกิตติ  
ชีวะเกตุ  นำงสำวนิลรัตน ์  จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค ถือหุน้รวมกันรอ้ย
ละ 0.0005)  และ UAC ENERGY มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกตุ 
นำงสำวนิลรตัน ์ จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค 

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

• SERP เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด 
รอ้ยละ 99.9976 ของจ ำนวนหุน้ที่ช ำระแลว้ทัง้หมด (ผูบ้ริหำรของบริษัท ไดแ้ก่  นำงสำว
นิลรตัน ์ จำรุมโนภำส  และ นำยชชัพล ประสพโชค ถือหุน้รวมกันรอ้ยละ 0.0024)  และ 
SERP มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ นำยชัชพล 
ประสพโชค 
หมำยเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.9995 
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6.  บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอรแ์อนด ์
เคมิคลัส ์จ ำกัด 

(“UAPC”) 

 

• UAPC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นรอ้ยละ 99.9998 ของจ ำนวนหุ้นที่
ช ำระแลว้ทั้งหมดของ UAPC (ผู้บริหำรของบริษัท ไดแ้ก่  นำยกิตติ  ชีวะเกตุ  นำงสำว
นิลรตัน ์ จำรุมโนภำส และ นำยชชัพล ประสพโชค  ถือหุน้รวมกันรอ้ยละ 0.0002)  และ 
UAPC มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำยกิตติ  ชีวะเกตุ  นำงสำวนิลรตัน ์ จำรุมโนภำส 

  และ  นำยชชัพล ประสพโชค   

7. บริษัท  บำงจำกไบโอฟู เ อล จ ำ กัด    
(“บำงจำกไบโอฟูเอล”) 

• บำงจำกไบโอฟูเอล เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 30 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบำงจำกไบโอฟูเอล และบำงจำกไบโอฟูเอล มีกรรมกำรร่วมกับ
บริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกตุ และ นำยชชัพล ประสพโชค 

8. บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ ำกัด 

 

• เซบิก๊ำซ ยูเอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุน้ผ่ำน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ 
จ ำกัด รอ้ยละ 49.00 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของเซบิก๊ำซ ยูเอซี และ  
เซบิก๊ำซ ยูเอซี  มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส และ      
นำยชชัพล ประสพโชค 
หมำยเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.9995 

9 บริษัท เอ็นเนอรเ์รย ์ยูเอซี   

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

• เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น ผ่ำน บริษัท ยูเอซี         
เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด ร้อยละ 25.00 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ                    
เอ็นเนอรเ์รย ์ยูเอซี โดยบริษัทไดส่้ง นำงอำรีย ์พลีขนัธ ์ร่วมเป็นกรรมกำรของบริษัท 

หมำยเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.9995 

10 บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ำกัด • พีพีดับบลิวอี เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ 
จ ำกัด รอ้ยละ 50.00 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ พีพีดับบลิวอี  และ   
มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกตุ และ นำยชชัพล ประสพโชค 

หมำยเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.9995 

11.   บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกัด • กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน โดยนำยเฮง ทองแท่งไทย นำยปรัชญำ ทองแท่งไทย และ นำย
อรรณพ กล่ินทอง เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจในบริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกัด และ 
UAC&TPT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

• นำยเฮง ทองแท่งไทย ถือหุน้ในบริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกัด รอ้ยละ 40.00  ทัง้นี ้
บริษัท ทีพีที เทพประทำนพร จ ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใน UAC&TPT  โดยถือหุ้นร้อยละ 
49.99 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ  UAC&TPT 

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

 

 

• บริษัทที่เก่ียวข้อง โดยนำงนิรมล ชีวะเกตุ ภรรยำของนำยกิตติ ชีวะเกตุ เป็นกรรมกำร   
ผูม้ีอ ำนำจใน K&N 

• นำงนิรมล ชีวะเกตุ ถือหุน้ใน K&N รอ้ยละ 35 

• นำงสำวนิลรตัน ์จำรุมโนภำส (นอ้งสำวของนำงนิรมล ชีวะเกตุ) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
ผูถื้อหุน้ของบริษัท ถือหุน้ใน K&N  รอ้ยละ 10 
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13.  บริษัท พีพีเจ จ ำกัด 

 

• บริษัทที่เก่ียวข้อง โดย นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ และ นำงสำวอลิสำ ชีวะเกตุ เป็นบุตร
ของนำยกิตติ ชีวะเกตุ  และเป็นกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจใน พีพีเจ 

• นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ และ นำงสำวอลิสำ ชีวะเกตุ ถือหุน้ใน พีพีเจ รอ้ยละ 
49.50 และ 49.50 ตำมล ำดบั 

14.   บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอรย่ี์ จ ำกัด 

(“UAC TOP ENERGY”) 

• UAC TOP ENERGY เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุน้ผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็น
เนอรย่ี์ จ ำกัด รอ้ยละ 99.997 ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระแลว้ทั้งหมด (ผู้บริหำรของบริษัท 
ไดแ้ก่  นำยชชัพล ประสพโชค และ นำงสำวนิลรัตน ์ จำรุมโนภำส ถือหุน้รวมกันรอ้ยละ 
0.003)  และ UAC TOP ENERGY มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท คือ นำยชัชพล ประสพ
โชค และ นำงสำวนิลรตัน ์จำรุมโนภำส 
หมำยเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.9995 

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

• VWM เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นผ่ำนบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด 
ร้อยละ 50.01 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ VWM และมีกรรมกำร
ร่วมกับบริษัท คือ นำยกิตติ ชีวะเกตุ และ นำยชชัพล ประสพโชค  
หมำยเหตุ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.9995 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

2562  

1.  นำงสำวชวิษศำ  ชีวะเกตุ ยอดคงคำ้ง 

ค่ำเช่ำคลงัสินคำ้คำ้งจ่ำย 

 

ค่ำใช้จ่ำยบริหำร(ค่ำเช่ำคลังสินค้ำ) : บริษัท
จ่ำยค่ำเช่ำคลังสินคำ้เพื่อใชเ้ป็นที่เก็บสำรเคมี 
และอุปกรณเ์พื่อรอกำรขำย และส่งมอบให้แก่
ลกูคำ้ พืน้ที่เช่ำ 2,200 ตำรำงเมตร ระยะเวลำ
กำรเช่ำ 1 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2562 – 31 
ธันวำคม 2562 อัตรำค่ำเช่ำ ตำรำงเมตรละ 
60 บำทต่อเดือน หรือคิดเป็นค่ำเช่ำจ ำนวน 
132,000 บำทต่อเดือน (บริษัทรับผิดชอบใน
กำรเสียภำษีเงินได ้หกั ณ ที่จ่ำยรอ้ยละ 5 ของ
ค่ำเช่ำแต่ละเดือน คิดเป็นค่ำเช่ำรวมภำษีเงิน
ไดห้ัก ณ ที่จ่ำย เท่ำกับ 138,947.37 บำทต่อ
เดือน)  

 

 

 

 

1.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรจัดหำพื ้นที่ เพื่อจัดเ ก็บสินค้ำ 
เนื่องจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจ โดยกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำว
เป็นไปตำมเงื่อนไข และขอ้ตกลง ตำมปกติโดยทั่วไป   

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นว่ำกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผล และมีอัตรำค่ำเช่ำที่ถูกกว่ำเมื่อเทียบเคียง
รำคำตลำดแลว้ 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

2562  

2. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส ์จ ำกัด (UAC UTILITIES)  

ลงทุนในอุตสำหกรรมดำ้นพลังงำนทดแทนและ
สำธำณูปโภค 

เงินลงทุนในบริษัท  
 
 

26.67 

 
 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุน้รอ้ยละ 100.00% 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

2562  

3. บริษัท ยูเอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด 

ประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพ 

เงินลงทุนในบริษัท 
วงเงินสินเชื่อร่วม 
ประเภทหนงัสือค ำ้ประกันต่อกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค 1 ฉบบั วงเงิน 0.20 ลำ้นบำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เงินกูยื้มระยะสัน้  
ดอกเบีย้คำ้งรบั  
ลกูหนีอ้ื่น 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
รำยไดอ้ื่น – รำยไดค่้ำบริหำรกิจกำร 
รำยได ้-ดอกเบีย้รบั  

49.81 
 
 
 
 

101.50 
15.22 
0.21 

 
0.30 
5.50 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุน้รอ้ยละ 50.0099% 

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
จำกก๊ำซชีวภำพ  โดยมีกำรเรียกเก็บดอกเบี ้ยในอัตรำที่
เหมำะสม 

บริษัทให้บริกำรดำ้นบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำน
อื่นๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท ำควำมสะอำด ฯลฯ 
ใหแ้ก่บริษัทย่อย โดยคิดอตัรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวนบุคคลำกร
และสัดส่วนเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำน  และค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียของ
งำนบริกำรต่ำง ๆ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทย่อย และอตัรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม  
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

2562  

4. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรย่ี์ จ ำกัด 

ลงทุนโครงกำรดำ้นพลงังำน 

เงินลงทุนในบริษัท 
วงเงินสินเชื่อร่วม 
ประเภทหนงัสือค ำ้ประกันต่อกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค 3 ฉบบั วงเงิน 3.60 ลำ้นบำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เงินกูยื้มระยะสัน้  
ดอกเบีย้คำ้งรบั  
ลกูหนีอ้ื่น 
ลกูหนีก้ำรคำ้ 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 
รำยไดอ้ื่น –รำยไดค่้ำบริหำรกิจกำร 
รำยได-้ดอกเบีย้รบั 
 
 

 

200.00 
 
 
 
 

86.00 
5.96 
0.45 

21.76 
 

29.93 
0.42 
3.71 

 
 
 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุน้รอ้ยละ 100.00% 

บริษัทให้เงินกู้ ยืมระยะสั้นเพื่อใช้ลงทุนในโครงกำรด้ำน
พลงังำน  โดยมีกำรเรียกเก็บดอกเบีย้ในอตัรำที่เหมำะสม 

บริษัทให้บริกำรดำ้นบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำน  
อื่น ๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท ำควำมสะอำด ฯลฯ 
ใหแ้ก่บริษัทย่อย โดยคิดอตัรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวนบุคคลำกร
และสัดส่วนเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำน  และค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียของ
งำนบริกำรต่ำง ๆ  

กำรท ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำโดยทั่วไป โดยที่รำคำซื ้อสินค้ำเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทย่อย และอตัรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

2562  

5. บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอรจ์ี รูฟ พำวเวอร ์จ ำกัด 

ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์

เงินลงทุนในบริษัท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เงินกูยื้มระยะสัน้  
ดอกเบีย้คำ้งรบั  
ลกูหนีอ้ื่น 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
รำยไดอ้ื่น – รำยไดค่้ำบริหำรกิจกำร 
รำยได ้– ดอกเบีย้รบั 
 

- 
 

6.00 
0.33 
0.13 

 
0.12 
0.33 

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีกำร
เรียกเก็บดอกเบีย้ในอตัรำที่เหมำะสม 

บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บ ริกำร        
ดำ้นอื่น ๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท ำควำมสะอำด 
ฯลฯ ให้แก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวน
บุคคลำกรและสัดส่วนเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำน  และค่ำใช้จ่ำย
เฉล่ียของงำนบริกำรต่ำง ๆ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทย่อย และอตัรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

2562  

6. บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคัลส ์
จ ำกัด 

ผลิตและจ ำหน่ำยลำเท็กซอ์ีมลัชั่นและโพลิเมอร ์

เงินลงทุนในบริษัท 
วงเงินสินเชื่อร่วม 
ประเภท L/C T/R P/N วงเงิน 50.00 ลำ้นบำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เงินกูยื้มระยะสัน้  
ดอกเบีย้คำ้งรบั  
เจำ้หนีก้ำรคำ้ 
ลกูหนีก้ำรคำ้ 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
รำยได-้ดอกเบีย้รบั 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 

ซือ้สินคำ้  
 
 
 

180.00 
 
 
 

127.00 
0.04 
0.20 
0.28 

 
6.35 
0.34 

0.81 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือหุน้รอ้ยละ 100.00% 

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีกำร
เรียกเก็บดอกเบีย้ในอตัรำที่เหมำะสม 

กำรท ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำโดยทั่วไป โดยที่รำคำซื ้อสินค้ำเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทย่อย และอตัรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

2562  

7. บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด  

 ประกอบธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย ไบโอดีเซล 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย  
รำยไดอ้ื่น 
ซือ้สินคำ้ : บริษัทซือ้ผลิตภัณฑก์ลีเซอรีน เพื่อ
ส่งออกไปจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ  โดยกำรซือ้
สินคำ้ดงักล่ำว เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจ
ปกติและเป็นกำรซือ้ตำมรำคำตลำด 
 

 
 

0.07 
0.01 

23.25 
 
 

 

กำรท ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำโดยทั่วไป โดยที่รำคำซื ้อสินค้ำเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรซือ้สินคำ้ดังกล่ำวเป็นไปตำมลักษณะกำรคำ้โดยปกติ
ทั่วไปของบริษัท และมีควำมสมเหตุสมผล 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

2562  

8. บริษัท เซบิก๊ำซ ยูเอซี จ ำกัด 

ออกแบบ รบัเหมำ ก่อสรำ้ง โครงกำรดำ้นพลงังำน 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ลกูหนีอ้ื่น 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
รำยไดอ้ื่น - รำยไดค่้ำบริหำรกิจกำร 
ซือ้สินคำ้ 
รำยได ้- ดอกเบีย้รบั 
 

 
1.16 

 
0.54 
1.38 
0.0002 

 

 

บริษัทให้บริกำรดำ้นบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำน 
อื่น ๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท ำควำมสะอำด ฯลฯ 
ใหแ้ก่บริษัทย่อย โดยคิดอตัรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวนบุคคลำกร
และสัดส่วนเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำน และค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียของ
งำนบริกำรต่ำง ๆ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทร่วม และอตัรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม  

กำรจดัท ำธุรกรรมดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเงื่อนไขทำงกำรคำ้ และรำคำที่ตกลงกัน เป็นรำคำตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นว่ำเป็น
รำยกำรทำงกำรคำ้ปกติทั่วไปของบริษัท มีควำมสมเหตุสมผล 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

2562  

9. บริษัท เอ็นเนอรเ์รย ์ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ออกแบบ รบัเหมำ ก่อสรำ้ง โครงกำรดำ้นพลงังำน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ลกูหนีก้ำรคำ้ 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 
รำยไดอ้ื่น - รำยไดค่้ำบริหำรกิจกำร 
ค ำ้ประกันวงเงินสินเชื่อ 
ประเภทหนงัสือค ำ้ประกัน 2 ฉบบั วงเงิน 
8.20 ลำ้นบำท 

 
1.55 

 
12.24 
1.12 

 
 
 

 

 

กำรท ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำโดยทั่วไป โดยที่รำคำซื ้อสินค้ำเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 

บริษัทให้บริกำรด้ำนบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บ ริกำร      
ดำ้นอื่น ๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท ำควำมสะอำด 
ฯลฯ ให้แก่บริษัทย่อย โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวน
บุคคลำกรและสัดส่วนเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำน  และค่ำใช้จ่ำย
เฉล่ียของงำนบริกำรต่ำง ๆ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทร่วม และอตัรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม  

10. บจก. พีพีเจ 

ประกอบธุรกิจโรงแรม 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร : ค่ำหอ้งพกัโดยมีกำร
เทียบเคียงกับรำคำตลำด 

 

0.001 
 

0.47 

กำรจดัท ำธุรกรรมดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีเงื่อนไขทำงกำรคำ้ และรำคำที่ตกลงกัน เป็นรำคำตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นว่ำ  เป็น
รำยกำรทำงกำรคำ้ปกติทั่วไปของบริษัท มีควำมสมเหตุสมผล 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

2562  

   11. บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอรย่ี์ จ ำกัด 

         ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์

 

เงินลงทุนในบริษัท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
รำยไดด้อกเบีย้รบั 
 

- 
 
 

0.04 

 

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีกำร
เรียกเก็บดอกเบีย้ในอตัรำที่เหมำะสม 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชนต่์อบริษัท 

12. Vientiane Waste Management Company  

      Limited  

      ประกอบกิจกำรลงทุนในโครงกำรจดักำรขยะ  

      เพือ่ผลิตพลงังำนทดแทนและแปรรูปเป็น 

      ผลิตภณัฑเ์พื่อน ำกลบัมำใชใ้หม่ ที่นครหลวง 

      เวียงจนัทน ์

 

 

เงินลงทุนในบริษัท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ลกูหนีอ้ื่น 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
รำยไดอ้ื่น - รำยไดค่้ำบริหำรกิจกำร 
 

 
 

0.08 
 

0.23 

บริษัทให้บริกำรดำ้นบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำน 
อื่น ๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท ำควำมสะอำด ฯลฯ 
ใหแ้ก่บริษัทย่อย โดยคิดอตัรำค่ำบริหำรจำกจ ำนวนบุคคลำกร
และสัดส่วนเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำน  และค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียของ
งำนบริกำรต่ำง ๆ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว เป็นกำร
สมควร เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
บริษัทย่อย และอตัรำกำรคิดค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม 



                                        บริษัท ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั(มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562                                                                                                                            หนำ้ 141 

 

12.2 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
บริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ดว้ยควำม

โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นผลประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท โดยจะจดัใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกับควำม
จ ำเป็นของกำรเข้ำท ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล และควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ๆ  โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำง ๆ ให้
เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบไดกั้บรำคำที่เกิดขึน้กับบุคคลภำยนอก ใน
กรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ บริษัทจะใหบุ้คคลที่มีควำมรู้
ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี ผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์น ส ำนกักฎหมำย เป็นตน้ ที่เป็นอิสระจำกบริษัท ท ำกำรประเมิน
และใหค้วำมเห็นเพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือผูถื้อหุน้ ตำมแต่กรณี 

นอกจำกนีม้ีกำรก ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผูบ้ริหำร หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียสำมำรถเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรอนุมติัรำยกำรที่ตนเอง
มีส่วนไดเ้สียทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้ม และคณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งดูแลใหบ้ริษัทปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน รวมทั้งกำรเปิดเผย
รำยกำรระหว่ำงกันไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ไดร้บักำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท  

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 
บริษัทคำดว่ำในอนำคตจะมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงต่อเนื่อง เช่น รำยกำรซือ้ขำยสินคำ้ และรำยกำรเช่ำสินทรัพย ์

ซึ่งเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ และรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ จะยงัคงมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึน้อีก ซึ่งเป็นไปตำมลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะเกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นและเพื่อ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน ตำมรำคำและ
เงื่อนไขตลำดที่เหมำะสม เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน ์ รวมทัง้ค ำนึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทเป็นส ำคัญ 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และให้ควำมเห็นถึงควำม
สมเหตุสมผลต่อรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึน้ทุกไตรมำส   
 



 

 

ส่วนที ่3  ฐานะการเงนิและ 
ผลการด าเนินงาน 

 
 

 
 

 
 
 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 

  



   บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั(มหำชน) 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบกำรเงินส ำหรับปี 2562 ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบ โดยบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่           
นำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5813 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และงบกำรเงินส ำหรบัปี 2560 - 2561 ไดผ่้ำนกำรตรวจสอบ โดยบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทไดแ้ก่ นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5599 ซึ่งเป็นผู้สอบ
บญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ซึ่งงบกำรเงินส ำหรบัปี 2560 - 2562 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นอย่ำงไม่มี
เงื่อนไขต่องบกำรเงินที่ตรวจสอบ และมีควำมเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษัททัง้งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจ ไดแ้สดง
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรบัแต่ละปีสิน้สุดวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
หลกักำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
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(13.2)   ตารางสรุปงบการเงิน 

  งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 (ปรบัปรุงใหม่)1/ ปี 2561(ปรบัปรุงใหม่)1/ ปี 2562 

  ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
 

สินทรัพยห์มุนเวียน                       
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  13.68 0.63 73.03 2.34 24.22 1.17 18.88 0.60 80.03 1.98 40.46 1.33 
 เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้   -     -    0.01 0.0002 0.08 0.004 1.88 0.06 1.91 0.05 1.81 0.06 
 ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น  302.86 13.88 268.18 8.60 219.46 10.58 415.37 13.13 389.26 9.65 315.90 10.37 
 สินคำ้คงเหลือ   199.94 9.16 1,074.46 34.45 121.48 5.86 244.96 7.74 1,115.40 27.66 165.30 5.43 
 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน  173.50 7.95 264.20 8.47 320.50 15.46 18.67 0.59 15.67 0.39 0.00 0.00 
 เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำจำ้งและซือ้สินคำ้  1.09 0.05 12.07 0.39 0.62 0.03 1.09 0.03 12.07 0.30 0.62 0.02 
 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน   -     -    6.34 0.20 6.43 0.31  -     -    7.94 0.20 9.45 0.31 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 691.07 31.67 1,698.29 54.45 692.79 33.41 700.84 22.15 1,622.26 40.23 533.55 17.52 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                 
 เงินฝำกประจ ำท่ีมีภำระค ำ้ประกัน   -     -    10.00 0.32 30.09 1.45  -     -    10.00 0.25 30.09 0.99 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  456.48 20.92 438.33 14.05 428.03 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม  111.05 5.09 111.05 3.56 111.05 5.36 193.38 6.11 228.44 5.66 300.95 9.88 

 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน   -     -     -     -     -     -    20.00 0.63 20.00 0.50 20.00 0.66 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 900.24 41.25 827.02 26.51 780.76 37.66 1,801.77 56.95 1,710.09 42.41 1,625.47 53.38 
 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน   -     -     -     -     -     -    113.31 3.58 101.42 2.52 219.95 7.22 
 ค่ำควำมนิยม   -     -     -     -     -     -    269.80 8.53 269.80 6.69 269.80 8.86 
 เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรพัย ์  -     -    3.93 0.13  -     -    1.58 0.05 4.66 0.12 0.73 0.02 
 สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  20.77 0.95 18.84 0.60 21.09 1.02 26.72 0.84 26.79 0.66 31.66 1.04 
 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน  2.56 0.12 11.65 0.37 9.50 0.46 36.24 1.15 39.18 0.97 12.87 0.42 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,491.10 68.33 1,420.82 45.55 1,380.52 66.59 2,462.80 77.85 2,410.40 59.77 2,511.52 82.48 
รวมสินทรัพย์ 2,182.18 100.00 3,119.10 100.00 2,073.31 100.00 3,163.65 100.00 4,032.66 100.00 3,045.07 100.00 
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  งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 (ปรบัปรุงใหม่)1/ ปี 2561(ปรบัปรุงใหม่)1/ ปี 2562 

  ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น                         

หน้ีสินหมุนเวียน                     
  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน  125.19 5.74 747.86 23.98 68.58 3.31 164.97 5.21 811.89 20.13 112.13 3.68 
  เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น  182.55 8.37 320.47 10.27 102.61 4.95 296.06 9.36 418.04 10.37 278.75 9.15 
   เงินรบัล่วงหนำ้จำกลกูคำ้   -     -    89.73 2.88 3.51 0.17  -     -    90.37 2.24 6.36 0.21 
   เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน   -     -     -     -     -     -    90.40 2.86 103.50 2.57 100.50 3.30 
   ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย    -     -    16.72 0.54 7.01 0.34 3.07 0.10 19.19 0.48 7.01 0.23 
   เงินกูย้ืมระยะยำว-ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  37.03 1.70 113.98 3.65 120.71 5.82 147.64 4.67 159.07 3.94 231.67 7.61 
   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว-ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยใน 
   หน่ึงปี  

 -     -    2.57 0.08 4.07 0.20  -     -    23.47 0.58 24.51 0.80 

   หุน้กู-้ส่วนท่ีถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี  500.00 22.91  -     -    400.00 19.29 500.00 15.80  -     -    400.00 13.14 
  ประมำณกำรหนีส้ินหมนุเวียนส ำหรบัผลประโยชน์
พนักงำน  

2.48 0.11  -     -     -     -    2.48 0.08  -     -     -     -    

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 847.26 38.83 1,291.34 41.40 706.50 34.08 1,204.61 38.08 1,625.53 40.31 1,160.93 38.12 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน               
 เงินกูย้ืมระยะยำว-สทุธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึง
ปี  

45.27 2.07 171.16 5.49 49.84 2.40 425.79 13.46 506.60 12.56 262.51 8.62 

 หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว-สทุธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระ 
 ภำยในหน่ึงปี  

6.73 0.31 4.16 0.13 3.94 0.19 60.27 1.91 36.64 0.91 16.09 0.53 

 หุน้กู-้สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี   -     -    400.00 12.82  -     -     -     -    400.00 9.92  -     -    
 หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  33.11 1.52 30.68 0.98 28.21 1.36 68.25 2.16 63.67 1.58 59.66 1.96 
 ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวพนักงำน  13.15 0.60 17.23 0.55 18.23 0.88 14.90 0.47 19.38 0.48 21.35 0.70 
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  งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 (ปรบัปรุงใหม่)1/ ปี 2561(ปรบัปรุงใหม่)1/ ปี 2562 

  ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
 ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรบักำรรือ้ถอน  49.89 2.29 41.17 1.32 41.46 2.00 53.29 1.68 53.06 1.32 56.99 1.87 
 หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน  13.95 0.64 13.93 0.45 13.88 0.67 23.76 0.75 23.75 0.59 23.70 0.78 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 162.09 7.43 678.33 21.75 155.56 7.50 646.26 20.43 1,103.10 27.35 440.30 14.46 

รวมหน้ีสิน 1,009.34 46.25 1,969.67 63.15 862.06 41.58 1,850.87 58.50 2,728.63 67.66 1,601.23 52.58 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น                         

ส่วนของผู้ถือหุ้น                         
ทุนจดทะเบียน 433.94 19.89 367.18 11.77 367.18 17.71 433.94 13.72 367.18 9.11 367.18 12.06 
      ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  333.80 15.30 333.80 10.70 333.80 16.10 333.80 10.55 333.80 8.28 333.80 10.96 

      ส่วนเกินมลูค่ำหุน้สำมญั  587.17 26.91 587.17 18.82 587.17 28.32 587.17 18.56 587.17 14.56 587.17 19.28 

      ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนกำรถือหุน้ใน 
      บริษัทย่อย  

       -     -     -     -    0.12 0.00 

          ก าไรสะสม  :-              
จัดสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย  36.29 1.66 40.00 1.28 40.00 1.93 36.29 1.15 40.00 0.99 40.00 1.31 
ยงัไม่ไดจ้ัดสรร  215.57 9.88 188.47 6.04 250.29 12.07 319.12 10.09 308.12 7.64 431.94 14.18 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้         -     -     -     -    -0.30 -0.01 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,172.83 53.75 1,149.43 36.85 1,211.25 58.42 1,276.38 40.35 1,269.08 31.47 1,392.73 45.74 

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัท
ย่อย 

 -     -     -     -     -     -    36.39 1.15 34.95 0.87 51.11 1.68 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,172.83 53.75 1,149.43 36.85 1,211.25 58.42 1,312.77 41.50 1,304.03 32.34 1,443.84 47.42 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,182.18 100.00 3,119.10 100.00 2,073.31 100.00 3,163.65 100.00 4,032.66 100.00 3,045.07 100.00 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560(ปรับปรุงใหม่)1/ ปี 2561(ปรับปรุงใหม่)1/ ปี 2562 

  ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร  1,248.30 94.06 2,178.98  96.28 2,490.08  98.16 1,626.87  98.06 2,552.89 95.69 2,871.96 96.50 
 รำยไดอ่ื้น :-              
      เงินปันผลรบั  45.01 3.39 24.07  1.06 0.00  0.00 - - - - - - 
      อ่ืนๆ  33.77 2.54 60.09   2.66  46.72   1.84  29.72   1.79  55.97 2.10 31.62  1.06  
 ส่วนแบ่งผลก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนใน 
 บริษัทร่วม   

- - - - - - 2.53   0.15  59.13 2.22 72.51  2.44  

 รวมรายได้  1,327.08 100.00 2,263.14  100.00 2,536.80  100.00 1,659.12  100.00 2,667.99 100.00 2,976.08 100.00 
 ตน้ทุนขำยและบริกำร  (981.03)  (73.92) (1,890.26)  (83.52) (2,203.14)  (86.85) (1,273.02)  (76.73) (2,203.04)  (82.57) (2,485.81)  (83.53) 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและตดัจ ำหน่ำย  (38.56)  (2.91) (40.66)  (1.80) (41.23)  (1.63) (64.12)  (3.86) (66.53)  (2.49) (68.47)  (2.30) 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  (102.06)  (7.69) (127.36)  (5.63) (127.55)  (5.03) (136.28)  (8.21) (156.63)  (5.87) (185.16)  (6.22) 
 ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน  (39.52)  (2.98) (55.81)  (2.47) (37.51)  (1.48) (66.17)  (3.99) (83.03)  (3.11) (61.61)  (2.07) 
 รวมค่าใช้จ่าย  (1,161.17) (87.50) (2,114.09) (93.41) (2,409.42) (94.98) (1,539.59) (92.80) (2,509.24) (94.05) (2,801.07) (94.12) 
 ก าไรก่อนภาษีเงินได้  165.92  12.50 149.05  6.59 127.38  5.02 119.54  7.20 158.75  5.95 175.02  5.88 
 (ค่ำใชจ้่ำย)รำยไดภ้ำษีเงินได ้ (24.83)  (1.87) (25.58)  (1.13) (25.50)  (1.01) (24.37)  (1.47) (22.25)  (0.83) (21.45)  (0.72) 
 ก าไรสุทธิส าหรับปี  141.08  10.63 123.47  5.46 101.88  4.02 95.17  5.74 136.51  5.12 153.57  5.16 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน             
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง 

            

ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของ
ผลประโยชนพ์นักงำนท่ีก ำหนดไว้ 

(1.40) - - - - - 0.16  - - - - - 

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไม่ถกูจัดประเภทใหม่
ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

0.28  - - - - - 0.07  - - - - - 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ  

- - - - - - - - - - (0.60) - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560(ปรับปรุงใหม่)1/ ปี 2561(ปรับปรุงใหม่)1/ ปี 2562 

  ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 139.96  10.55 123.47  5.46 101.88  4.02 95.40  5.75 136.51  5.12 152.97  5.14 

การแบ่งปันก าไร             
     ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 141.08  - 123.47  - 101.88  - 100.39  - 139.58  - 163.88  - 
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 0.00  - 0.00  - 0.00  - (5.22) - (3.07) - (10.31) - 
ก าไรส าหรับปี 141.08  10.63 123.47  5.46 101.88  4.02 95.17  5.74 136.51  5.12 153.57  5.16 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม             
     ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทใหญ่ 139.96  - 123.47  - 101.88  - 100.62  - 139.58  - 163.58  - 
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 0.00  - 0.00  - 0.00  - (5.22) - (3.07) - (10.61) - 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 139.96  10.55 123.47  5.46 101.88  4.02 95.40  5.75 136.51  5.12 152.97  5.14 

ก ำไรต่อหุน้พืน้ฐำน (บำท/หุน้) 0.21 - 0.18 - 0.15 -  0.15 - 0.21 - 0.25 - 



   บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั(มหำชน) 
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 งบกระแสเงินสด 
งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2560 

 (ปรบัปรุงใหม่)1/ 
ปี 2561 

 (ปรบัปรุงใหม่)1/ ปี 2562 

  ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
      

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 165.92 149.05 127.38 119.54 158.75 175.02 

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสด
รับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 

      

ค่ำเสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 68.41  67.63  65.79  110.61  119.01  115.74  

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 0.51  0.00  1.16  0.55  1.88  1.16  

หนีส้งสยัจะสญูกลบัรำยกำร (0.07)  -     -    (0.07)  -     -    

รำยกำรปรบัลดสินคำ้คงเหลือเป็นมลูค่ำสทุธิท่ีจะไดร้บั 
(โอนกลบั) 

(0.14) 0.61  4.12  0.30  2.23  4.44  

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำ
หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 

 -    (0.00004) (0.0010) (0.02) (0.02) (0.02) 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้  -    (0.23) (0.08)  -    (0.23) (0.08) 

ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญูของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่
กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 

 -     -     -     -     -    11.00  

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -    18.14  10.30   -     -    0.00  

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -     -     -    (2.53) (59.13) (72.51) 

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ ์ (0.92)  -    1.21  (0.81) (3.81) 3.90  

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ ์ 0.71  0.38  0.02  1.09  0.48  0.08  

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์  -     -    0.52   -    11.32  10.82  

โอนกลบัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ ์  -     -    (2.31)  -     -    (2.31) 

ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำน 2.03  1.96  5.99  3.28  2.72  6.96  

ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรบักำรรือ้ถอน  -     -    (0.01)  -     -    (0.01) 

(ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง (0.03) (3.25) 3.81  (0.12) (3.28) 6.26  

รำยไดเ้งินปันผล (45.01) (24.07)  -     -     -     -    

ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้จ่ำย 37.76  48.86  35.50  71.23  75.97  56.70  

รำยไดเ้งินอุดหนุนรอกำรรบัรูต้ดับญัชี (0.83)  -     -    (0.83)  -     -    

สินทรพัยอ่ื์นตดัจ ำหน่ำย 6.30   -     -    7.96   -     -    

  234.64  259.09  253.40  310.18  305.89  317.14  
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 งบกระแสเงินสด 
งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2560 

 (ปรบัปรุงใหม่)1/ 
ปี 2561 

 (ปรบัปรุงใหม่)1/ ปี 2562 

  ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 
 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง 
เงินสดรบั(จ่ำย)เงินลงทุนชั่วครำว  -     -     -    0.45   -     -    

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น (56.81) 18.82  47.60  (74.56) 18.46  68.93  

สินคำ้คงเหลือ (37.54) (875.13) 948.86  (29.19) (872.67) 945.32  

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำจำ้งและซือ้สินคำ้ (0.15) (10.98) 11.45  (0.15) (10.98) 11.45  

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน  -    0.21  (0.09)  -    0.50  (1.20) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 1.83  0.18  2.15  (26.66) 14.03  (31.25) 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)        

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 41.74  143.06  (219.10) 51.88  147.92  (212.74) 

เงินรบัล่วงหนำ้จำกลกูคำ้  -    85.96  (86.22)  -    86.60  (84.00) 

จ่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำน (0.03) (0.35) (4.99) (0.03) (0.72) (4.99) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน  0.84  (0.01) (0.05) 0.84  (0.01) (0.05) 

เงินสดจาก(ใช้ไปใน)จากการด าเนินงาน       

จ่ำยดอกเบีย้ (37.34) (49.91) (35.86) (64.07) (78.96) (54.35) 

จ่ำยภำษีเงินได ้ (0.76) (9.36) (39.93) (12.76) (10.81) (42.80) 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด าเนินงาน 146.42  (438.42) 877.22  155.94  (400.75) 911.46  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกันเพิ่มขึน้  -    (10.00) (20.09)  -    (10.00) (20.09) 

ซือ้เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้  -    (329.81) (40.00)  -    (329.81) (40.00) 

เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้  -    330.03  40.00   -    330.03  40.20  

ซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย (46.25)  -     -     -     -    (1.75) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกันเพิ่มขึน้ (81.20) (90.70) (69.25) (3.07)  -    (0.25) 

รบัช ำระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 46.45  0.00  12.95  2.40  3.00  4.92  

ซือ้ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์ (12.34) (7.38) (10.23) (219.84) (68.55) (22.34) 

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 2.01   -    0.99  22.64  1.88  26.59  

เงินปันผลรบัจำกบริษัทร่วม 45.01  24.07   -    45.01  24.07  0.00  
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน (46.32) (83.78) (85.63) (152.85) (49.38) (12.72) 
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 งบกระแสเงินสด 
งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2560 

 (ปรบัปรุงใหม่)1/ 
ปี 2561 

 (ปรบัปรุงใหม่)1/ ปี 2562 

  ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) 

64.05  625.62  (682.46) 103.83  649.87  (702.95) 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกันเพิ่มขึน้  -     -     -    9.00  13.50  22.00  
ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน  -     -     -    0.00  (0.40) (25.00) 
เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะยำว  -    672.00   -    140.00  672.00  0.00  
ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำว (52.90) (466.35) (114.59) (122.99) (555.91) (171.49) 
ช ำระคืนหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว (83.71) (2.80) (3.28) (103.96) (24.02) (24.07) 
เงินสดรบัจำกหุน้กู้  -    400.00   -     -    400.00   -    
ช ำระคืนหุน้กู ้  -    (500.00)  -     -    (500.00)  -    
เงินสดรบัจำกส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของ 
บริษัทย่อย 

 -     -     -    0.13  1.63  3.84  

เงินปันผลจ่ำย (33.38) (146.87) (40.06) (33.38) (146.87) (40.06) 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (105.93) 581.60  (840.39) (7.39) 509.80  (937.71) 

ผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินลดลง  -     -     -     -     -    (0.60) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) (5.83) 59.39  (48.80) (4.30) 59.67  (39.56) 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยน
ส ำหรบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(0.73) (0.05) (0.01) (0.73) (0.05) (0.0001) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดณ วนัท่ี 1 มกรำคม 20.25  13.68  73.03  25.43  20.40  80.03  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

13.68  73.03  24.22  20.40  80.03  40.46  

 
หมำยเหตุ :1/ส ำหรบัปี 2560 - 2561 งบกำรเงินรวมมีกำรแกไ้ขข้อผิดพลำด ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง เนื่องจำกไม่ไดแ้ยกสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ออกจำก

ค่ำควำมนิยมจำกกำรซือ้กิจกำร
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(13.3)   อัตราส่วนทางการเงิน 

  งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)            

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.99 1.32 0.98 0.58 1.00 0.46 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว (เท่ำ) 1.41 0.48 0.81 0.38 0.31 0.32 

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.43 (0.54) 0.88 0.17 (0.28) 0.65 

อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 5.30 8.75 12.04 5.22 7.82 10.44 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 67.92 41.14 29.90 68.98 46.06 34.48 

อตัรำส่วนหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 5.61 3.00 3.73 6.36 3.36 4.03 

ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วนั) 64.16 119.81 96.41 56.63 107.06 89.27 

อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เท่ำ) 7.36 8.24 11.67 6.61 7.42 9.99 

ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 48.91 43.70 30.85 54.43 48.49 36.03 

Cash Cycle (วนั) 83.16 117.25 95.46 71.18 104.63 87.73 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  
(Profitability Ratio)           

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 21.41 13.25 11.52 21.75 13.70 13.45 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 10.15 5.54 4.75 9.43 4.96 4.61 

อตัรำก ำไรสทุธิ (%)  11.30 5.67 4.09 5.85 5.35 5.35 

อตัรำก ำไรสทุธิ (%) - เฉพำะส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 11.21 5.67 4.09 6.19 5.47 5.71 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) ( ROE) 12.60 10.63 8.63 8.10 10.97 12.31 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
(Efficiency Ratio)       
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%)  (ROA) 8.10 5.10 3.92 3.27 3.88 4.63 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%)  (ROFA) 22.62 22.13 20.86 11.50 14.05 16.05 

อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์(เท่ำ) 0.76 0.93 0.98 0.54 0.73 0.82 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
(Financial policy Ratio)       
อตัรำส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ)(D/E 0.86 1.71 0.71 1.45 2.15 1.15 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 5.33 (6.40) 25.06 3.70 (3.56) 16.14 
DEBT SERVICE COVERAGE RATIO - DSCR (เท่ำ) 3.68 1.66 1.47 1.40 1.52 1.23 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 59.77 89.19 88.74    

 



      บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562                         หนำ้152 
 

 

วิธีการค านวณ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว (เท่ำ) รวมสินทรพัยห์มนุเวียน -สินคำ้คงเหลือสทุธิ 
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) เงินสดสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)ในกิจกรรมด ำเนินงำน 
รวมหนีส้ินหมนุเวียนเฉลี่ย 

อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร 
ลกูหนีก้ำรคำ้เฉลี่ย 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)                      360 วนั                
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ 

อตัรำส่วนหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ (เท่ำ) ตน้ทุนขำย 
สินคำ้คงคลงัเฉลี่ย 

ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วนั)                       360 วนั  
อตัรำส่วนหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ 

อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เท่ำ) ตน้ทุนขำย 
เจำ้หนีก้ำรคำ้เฉลีย่ 

ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย (วนั)                 360 วนั 
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้

Cash Cycle (วนั) ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย + ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย - ระยะเวลำช ำระหนี้
เฉลี่ย 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%)  (รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร-ตน้ทุนขำยและบริกำร) x 100 
หำรดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%)  (รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร-ตน้ทุนขำยและบริกำร-ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ขำยและบริหำร) x 100  
หำรดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 

อตัรำก ำไรสทุธิ (%)  ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม x 100    
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 

อตัรำก ำไรสทุธิ (%) - เฉพำะส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ x 100    
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%)   ROE ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่x 100 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉลี่ย  
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%)  ROA ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  x 100 

หำรดว้ย รวมสินทรพัยเ์ฉลี่ย 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%)  ROFA   (ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่+ค่ำเสื่อมรำคำ)x 100 
 หำรดว้ย สินทรพัยถ์ำวรสทุธิเฉลี่ย 

อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์(เท่ำ) รวมรำยได ้
รวมสินทรพัยเ์ฉลี่ย 

 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial policy Ratio) 
อตัรำส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ)  D/E รวมหนีส้ิน 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) (กระแสเงินสดกิจกรรมด ำเนินงำน+ภำษี+ดอกเบีย้จ่ำย) 
ดอกเบีย้จ่ำย 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO - DSCR (เท่ำ)   EBITDA                          
 (กำรช ำระเงินตน้ในงวด 1 ปี +เงินสดจ่ำยดอกเบีย้ในงบกระแสเงินสด) 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) เงินปันผลจ่ำยx 100 
ก ำไรสทุธิหลงัภำษี -ส ำรองตำมกฎหมำย. 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
บริษัทประกอบธุรกิจน ำเขำ้ จ ำหน่ำย สำรเคมีและอุปกรณท์ี่ใชใ้นอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมส ำรวจและผลิต

ก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน ำ้มนั โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนผลิตน ำ้มนัหล่อล่ืน โรงงำนโพลิเมอรแ์ละพลำสติก โรงงำนอุตสำหกรรม
เคมีภณัฑ ์โรงไฟฟ้ำกำรจ ำหน่ำยใหบ้ริกำรรบัเหมำและติดตั้ง ระบบสำธำรณูปโภค กำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำและใหค้ ำแนะน ำ
ดำ้นกำรตลำด กำรลงทุนโครงกำรดำ้นพลังงำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก เป็นตน้ และในส่วนของบริษัทย่อยประกอบธุรกิจ 
1) รบัจำ้งผลิตน ำ้ประปำ เพื่อใชใ้นอุตสำหกรรม และใชใ้นกำรบริโภค รวมทัง้จ ำหน่ำยและติดตัง้วสัดุอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง   
2) ผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพเพื่อใชใ้นกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ กำรขนส่งคมนำคม และอุตสำหกรรมทั่วไป (ยงัไม่มีรำยได)้  
3) ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลงังำนทดแทน และ  
4) ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ประเภทลำเท็กซอ์ีมัลชั่นและโพลิเมอร์ (บริษัทซือ้และไดร้ับโอนกิจกำรเมื่อวันที่ 30    
เมษำยน 2558) 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท)       2562             2561 
        การเปลี่ยนแปลง 

     ล้านบาท                % 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำร 2,871.96 2,552.89 319.06 12.50% 

ก าไรข้ันต้น 386.14 349.85 36.29 10.37% 

รวมรำยไดอ้ื่น 104.12 115.10 (10.97) (9.53%) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร 253.64 223.16 30.48 13.66% 

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน 61.61 83.03 (21.42) (25.80%) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 175.02 158.75 16.26 10.25% 

รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินได ้ (21.45) (22.25) (0.08) (3.58%) 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 153.57 136.51 17.06 12.50% 

EBITDA 352.66 361.11 (8.45) (2.34%) 

EPS (บาท/หุ้น) 0.245 0.209 0.036 17.22% 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ของงบกำรเงินรวม ก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้ 17.06 ลำ้นบำท (12.50% YoY) โดยมีสำเหตุหลัก
ดงันี ้
1. รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรเพิ่มขึน้ 319.06 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

ส่วนใหญ่เกิดจำกรำยไดข้อง UAC ที่เพิ่มขึน้ 346 ลำ้นบำท  
2. ก ำไรขั้นตน้ของปี 2562 เท่ำกับ 386.14 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 36.29 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.37 เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อน  เกิดจำกผลก ำไรขัน้ตน้ของ UAPC ที่เพิ่มขึน้ 30.51 ลำ้นบำท ทัง้นีอ้ตัรำผลก ำไรขั้นตน้ลดลง เนื่องจำก
ภำวะกำรณแ์ข่งขนัในธุรกิจที่สงูขึน้ 
- อตัรำผลก ำไรขัน้ตน้ของปี 2562  เท่ำกับรอ้ยละ 13.45 ของรำยได ้ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  (ปี 2561 
เท่ำกับรอ้ยละ 13.70 ) 
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3. รวมรำยไดอ้ื่นและส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบริษัทร่วมลดลง 10.97 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 9.53 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจำกรำยได้ดอกเบี ้ยรับ (จำกกำรแยกองค์ประกอบกำรจัดหำเงินออกจำกรำยไดจ้ำกกำรขำย
สินคำ้) ลดลง 22.47 ลำ้นบำท และส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม BBF ที่เพิ่มขึน้ 13.38 ลำ้นบำท เป็นผลมำ
จำกรฐับำลมีกำรส่งเสริมกำรใชไ้บโอดีเซลเป็นพลงังำนทดแทนอย่ำงต่อเนื่อง โดยไดม้ีกำรประกำศใชน้ ำ้มนัดีเซล B10 และ 
B20 

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้ 30.47 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.65 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  
เกิดจำกค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำในสินทรพัยถ์ำวรและเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงกำรส ำรองหนีส้งสัยจะสูญ จ ำนวน 21.80 
ลำ้นบำท  และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรที่เพิ่มขึน้ ของบริษัท เวียงจนัทรบ์ริหำรจดักำรขีเ้หยือ้ จ ำกัด ซึ่งจดัตัง้บริษัทเมื่อวันที่ 
3 มิถุนำยน 2562 ที่เมืองเวียงจนัทร ์สปป.ลำว จ ำนวน 10.23 ลำ้นบำท 

5. ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินลดลง 21.42 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 25.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จำกภำระหนีสิ้น
และค่ำธรรมเนียมธนำคำรที่ลดลง 

6. ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึน้ 17.06 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  
 

จ าแนกรายได้และค่าใช้จ่ายตามงบการเงินรวม ปี 2562 

1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

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

จ านวน % 

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

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

3.  ผลิตภณัฑจ์ำกกำรผลิต(Manufactoring) 346.18 342.80 3.38 0.99% 

4.  ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ 47.50 61.44 (13.94) (22.69%) 

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

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

รายได้รวม 2,871.96 2,552.89 319.06 12.50% 

งบกำรเงินรวม ในปี 2562 รำยไดป้ระมำณรอ้ยละ 74 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร เกิดจำกผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มธุรกิจพลงังำนและปิโตรเลียม (Energy and Petroleum) โดยกลุ่มสินคำ้นีไ้ดร้วมรำยได ้Big Lot  รองมำเป็นสินคำ้ในกลุ่ม
ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ประเภทลำเท็กซ์อีมัลชั่นและโพลิเมอร ์ มีสัดส่วนเป็นรอ้ยละ 12 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
พลงังำน (Energy) และอุตสำหกรรม (Industrial) มีสดัส่วนรอ้ยละ 7 และ 5 ตำมล ำดบั ส ำหรบัรำยไดจ้ำกใหบ้ริกำร ผลิตภณัฑ์
อื่น  ซึ่งมีสดัส่วนกำรขำยอยูท่ี่รอ้ยละ 0.1 - 2 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้บริกำร  
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2. รายได้อ่ืน 

 รายได้อ่ืน  (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561* 
เพ่ิม/(ลด) 

จ านวน % 

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

2.รำยไดอ้ื่นๆ :-     

     ดอกเบีย้รบั  1.03 26.78 (25.75) (96.15%) 

     ขำยสินทรพัยถ์ำวร 0.00 3.50 (3.50) (100.00%) 

     ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 18.50 3.27 15.23 465.67% 

     เงินชดเชยภำษีกองทุนน ำ้มนั - LPG 5.29 15.08 (9.79) (64.91%)  

     อื่นๆ 6.80 7.35 (0.55) (7.51%)  

รวมรายได้อ่ืน ๆ  (B) 31.62 55.97 (24.35)    (43.51%)  
  รวม (A)+(B) 104.12 115.10 (10.97)      (9.53%)  

** ปรบัปรุงและจัดประเภทใหม่ 
 

3. ค่าใช้จ่ายรวม 

 ค่าใช้จ่ายรวม  (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2562  ปี 2561*  
เพ่ิม/ (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 68.47 66.53 1.95 2.93% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 185.16 156.63 28.53 18.21% 

ตน้ทุนกำรเงิน 61.61 83.03 (21.42) (25.80%) 

 รวมค่าใช้จ่าย 315.25 306.20 9.06 2.96% 

* ปรบัปรุงและจัดประเภทใหม่ 
 

การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

งบแสดง ฐานะการเงิน 
(หน่วย :ล้านบาท) 

 31 ธันวาคม  2562  31 ธันวาคม 2561 
เพ่ิม / (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 

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

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,511.52 2,410.40 101.12 4.20% 

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

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

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

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

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,443.84 1,304.03 139.81 10.72% 

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

รำยกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญของ สินทรัพย ์หนีสิ้น และส่วนของผู้ถือหุ้น ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินของงบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปี สิน้สดุ ณ 31 ธันวำคม 2562 มีดงัต่อไปนี ้
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สินทรัพย์รวม 3,045.07 ล้ำนบำท ลดลง 987.59 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 24.49% โดยส่วนใหญ่เกิดจำกสินทรัพย์
หมนุเวียนลดลง 1,088.71 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย  
1. ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นลดลง 73.35 ลำ้นบำท   
2. สินคำ้คงเหลือลดลง 950.10 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรลดลงของสินคำ้ระหว่ำงทำง ณ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งน ำเขำ้มำเพื่อขำย

ตำมใบสั่งซือ้ของลกูคำ้ และไดท้ ำกำรส่งมอบสินคำ้ใหกั้บลูกคำ้แลว้เมื่อเดือนมกรำคม 2562 

หน้ีสินรวม 1,601.23 ลำ้นบำท ลดลง 1,127.40 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 41.32%  เกิดจำกหนีสิ้นหมนุเวียนลดลง 464.60 
ลำ้นบำท และหนีสิ้นไม่หมนุเวียนลดลง 662.80 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย  
1. เงินกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินลดลง 699.77 ลำ้นบำท ซึ่งไดช้ ำระคืนไปแลว้ในไตรมำส 1 ปี 2562 
2. หุ้นกู้จ ำนวน 400 ลำ้นบำท ไดจ้ัดประเภทกำรบัญชีใหม่ โดยย้ำยจำกหนีสิ้นไม่หมุนเวียนมำอยู่ส่วนของหนีสิ้นหมุนเวียน 

เนื่องจำกถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยใน 1 ปี 
3. เงินกู้ยืมระยะยำวและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำระยะยำวซึ่งไดห้กัส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี ลดลง 264.63 ลำ้นบำท 

ซึ่งเป็นกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูใ้หแ้ก่สถำบนักำรเงิน 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,443.84 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 139.81 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.72  เกิดจำกผลกำรด ำเนินงำน
หลงัจำกกำรจ่ำยเงินปันผล 

 

สภาพคล่องกระแสเงินสด 
สภำพคล่องของ บริษัทส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ 31 ธันวำคม 2562 ส ำหรบังบกำรเงินรวม 

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

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้ 175.02 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้- หลงัปรบัปรุง 317.14 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนไดม้ำ (ใชไ้ป) 911.46 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมกำรลงทุนไดม้ำ (ใชไ้ป) (12.72) 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมจดัหำเงินไดม้ำ (ใชไ้ป) (937.71) 

ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (0.00013) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) (39.56) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 80.03 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 40.46 

ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ ในกิจกรรมด ำเนินงำนไดม้ำจ ำนวน 911.46 ลำ้นบำท มำจำกผลก ำไรก่อนภำษี
เงินไดจ้ ำนวน 175.02 ลำ้นบำท ปรับปรุงรำยกำรและกำรเปล่ียนแปลงในส่วนสินทรัพยด์ ำเนินงำน เช่น สินคำ้คงเหลือ และ
ลูกหนี ้กำรค้ำและลูกหนี ้อื่นลดลง 945.32 และ 68.93 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และกำรเปล่ียนแปลงในส่วนหนี ้สินจำกกำร
ด ำเนินงำน เช่น เจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีอ้ื่นลดลง 296.74 ลำ้นบำท ทั้งนี ้บริษัทมีเงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงินได้
จ ำนวน 97.15 ลำ้นบำท  
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กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมกำรลงทุน จ ำนวน 12.72 ลำ้นบำท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไปในเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระ
ค ำ้ประกัน จ ำนวน 20.09 ลำ้นบำท และ ไดม้ำจำกกำรยอดสทุธิจำกกำรขำยสินทรพัยถ์ำวร และ กำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน จ ำนวน 4.25 และ 4.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 937.71 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและ
ระยะยำว จ ำนวน  899.43 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยปันผลจ ำนวน 40.06 ลำ้นบำท 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี ส ำหรบัค่ำตรวจสอบบญัชีจ ำนวน 1,500,000.00 บำท

และ 2,600,000 บำท*  ตำมล ำดบั โดยไม่รวมค่ำบริกำรอื่น ๆ 

หมายเหตุ: * ในปี 2562 บริษัทไดเ้ปลี่ยนผูส้อบบญัชีจำก บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด เป็น บริษทั ส  ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ตำมมติที่
ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2562 

  
 อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 

                 งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 
     

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)   0.46  1.00  0.58  
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว (เท่ำ) 0.32  0.31  0.38  
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 34.48  46.06  68.98  
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั) 89.27  107.06  56.63  
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 36.03  48.49  54.43  
Cash Cycle (วนั) 87.73  104.63  71.18  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 13.45  13.70  21.75  
อตัรำก ำไรสทุธิ (%)  5.35  5.35  5.85  
อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (%)   ROE 12.31  10.97  8.10  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
 

  

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%)  ROA 4.63  3.88  3.27  
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%)  ROFA 16.77  14.73  12.19  
อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์(เท่ำ) 0.82  0.73  0.54  

อัตราส่วนวิเคระหน์โยบายทางการเงิน (Financial policy Ratio)  

  

อตัรำส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ)  D/E 1.15  2.15  1.45  
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 16.14  (3.56) 3.72  
DEBT SERVICE COVERAGE RATIO - DSCR (เท่ำ) 1.23  1.52  1.40  



 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562   หนำ้ 159 
 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนีแ้ลว้  ดว้ยควำมระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่ำข้อมูล
ดงักล่ำวถูกตอ้งครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำใหผู้้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมลูที่ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคัญ   นอกจำกนี ้บริษัทขอ
รบัรองว่ำ 

(1)  งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้งครบถ้วนใน
สำระส ำคญัเก่ียวกับฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแลว้  

(2)  บริษัทไดจ้ัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทไดเ้ปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญ ทั้งของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้ีกำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว 

(3)  บริษัทไดจ้ดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลใหม้ีกำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว และบริษัทไดแ้จง้ขอ้มูล
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่  26 กุมภำพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึ่ง
ครอบคลมุถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในกำรนี ้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ ว บริษัทได้
มอบหมำยให ้นำงสำวนิลรัตน์  จำรุมโนภำส  เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนีไ้ว้ทุกหน้ำดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ 
นำงสำวนิลรตัน ์จำรุมโนภำส ก ำกับไว ้บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้มลูที่บริษัทไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดังกล่ำวขำ้งตน้ 

ชื่อ                     ต ำแหน่ง                              ลำยมือช่ือ 

1. นำยกิตติ     ชีวะเกตุ      ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร                                                

2. นำยชชัพล   ประสพโชค      กรรมกำรผู้จดักำร                                                           

    
3. นำงสำวนิลรัตน ์  จำรุมโนภำส      ประธำนเจำ้หนำ้ที่                                                 

ดำ้นกำรเงินและบัญชี 
 

 ชื่อ          ต ำแหน่ง                  ลำยมือช่ือ 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ    นำงสำวนิลรตัน ์จำรุมโนภำส   ประธำนเจำ้หนำ้ที่      

             ดำ้นกำรเงินและบัญชี       ………………………………………..………....            
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์ เสรีวิวัฒนา (อายุ 65 ปี) ประธานกรรมการ  
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : รอ้ยละ 0.24 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร : - ไม่มี -   

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

-  ปริญญำเอก สำขำกำรเงิน 
University of Mississippi, USA 
-   ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร ์
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร ์จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 12 ปี 2544 
- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 
รุน่ที่ 33 ปี 2557 

 
ก.พ.2555 – ปัจจบุนั 
 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ๆ  
ส.ค.2557 –  ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2545 – ธ.ค.2558 
 
2544 – มี.ค.2558 
 
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
พ.ค.2562 – ปัจจบุนั 

ส.ค.2559 – ปัจจบุนั 

2527 – ปัจจบุนั 

พ.ค.2556 – ม.ค.2562 

 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
ประธำนกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำร 
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ประธำนกรรมกำร 

 
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท บีที เวลธ ์อินดสัตรสี ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท สหกำรประมลู จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บริษัท บรรจภุณัฑเ์พ่ือสิ่งแวดลอ้ม จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท ชิค รีพบับลคิ จ ำกดั (มหำชน) 

สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร ์

บริษัท อตุสำหกรรมไทยบรรจภุณัฑ ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 

 
 
- ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ที่ 
  ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรแปรรูปผลิตภณัฑเ์หล็กและโครงสรำ้งเหล็ก 
- ธุรกิจประมลูรถยนตแ์ละของมีค่ำ    
- บริษัทหลกัทรพัย ์
 
- ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟอิเล็กทรอนิกส ์
 
 

 
- ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑส์ ำหรบัอำหำร 

- ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอรน์ิเจอร ์

- สถำบนักำรศกึษำ 

- ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ ์
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2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ (อายุ 65 ปี) กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : รอ้ยละ 48.2 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร : พี่เขย นำงสำวนิลรตัน ์ จำรุมโนภำส 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

-  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ สถำบนับณัฑิต
บริหำรธุรกิจ ศศินทรแ์ห่งจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร ์จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที่ 82 ปี 2553 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่
ที่ 142 ปี 2554 
- หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ 
รุน่ที่ 16 ปี 2556 (วตท.) 

12 มิ.ย.2557 – 31 
ธ.ค.2562 
2553 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
21 ก.พ.2554 – 11 
มิ.ย. 2557 
 
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 
2562 – ปัจจบุนั 
 
ม.ค.2559 – ปัจจบุนั 
ม.ค.2558 – ปัจจบุนั 
 
ส.ค.2556 – ปัจจบุนั 
พ.ย.2555 – ปัจจบุนั 
เม.ย.2554 – ปัจจบุนั 

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร 
 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร
และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
ประธำนกรรมกำร/
ผูอ้  ำนวยกำรใหญ ่
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
Vientiane Waste Management Company Limited 
 
บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคลัส ์
จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส ์จ ำกดั 

- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
 
- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
 
 
 
 
- ลงทนุในโครงกำรจดักำรขยะเพ่ือผลติพลงังำนทดแทน และแปรรูปเป็น 
  ผลิตภณัฑเ์พ่ือน ำกลบัมำใชใ้หม่ 
- ลงทนุดำ้นพลงังำน 
- ผลิตและจ ำหน่ำยลำเท็กซอี์มลัชั่นและโพลิเมอร ์
 
- ลงทนุดำ้นพลงังำน 
- ลงทนุดำ้นพลงังำน 
- ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 

2551 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั - ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล 
2540 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สทุศมิตร จ ำกดั - ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์
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3. นายชัชพล  ประสพโชค  (อายุ 51 ปี) กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : รอ้ยละ 0.68 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร : – ไม่มี –  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

-   ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ   
    มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
-  ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร ์(ไฟฟ้ำระบบ 
   ควบคมุ) สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุ  
   ทหำรลำดกระบงั 
-  หลกัสตูร Director Accreditation Program  
   (DAP) รุน่ที่ 82 ปี 2553 
-  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  
   รุน่ที่ 147 ปี 2554 
-  หลกัสตูร TLCA Executive Development    
   Program (EDP) รุน่ที่ 8 ปี 2554 
-  หลกัสตูรผูป้ระกอบกำรแห่งอนำคต (FEF) รุน่ที่ 1   
   ปี 2556 สถำบนัพฒันำผูป้ระกอบกำรเชิง 
   สรำ้งสรรค ์(CEDI) 
-  หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงูดำ้นวิทยำกำรพลงังำน  
   รุน่ที่ 7 (วพน.7) ปี 2558 สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน 
-  หลกัสตูร Leadership Development Program  
   ปี 2558 สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 

12 มิ.ย.2557 – ปัจจบุนั 
มี.ค.2555 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – มิ.ย.2557 
 
 
 
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
2562 – ปัจจบุนั 
 
พ.ย.2560 – ปัจจบุนั 
ม.ค.2560 – ปัจจบุนั   
ม.ค.2560 – ปัจจบุนั 
ม.ค.2559 – ปัจจบุนั 
ม.ค.2558 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยขำย กำรตลำดและ
ปฎิบตัิกำร 
 
 
 
กรรมกำร/ผูอ้  ำนวยกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 

บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน 
บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน 
 
 
 
 
 
Vientiane Waste Management Company Limited 
 
บริษัท โอดิน เมียนมำร ์จ ำกดั 
บริษัท โอดิน เพำเวอร ์จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั 
บริษัท พีพีดบับลิวอี จ ำกดั  
บริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคลัส ์
จ ำกดั 

- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
 
- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
 
 
 
 
 
- ลงทนุในโครงกำรจดักำรขยะเพ่ือผลติพลงังำนทดแทน และแปรรูปเป็น 
  ผลิตภณัฑเ์พ่ือน ำกลบัมำใชใ้หม่ 
- ลงทนุดำ้นพลงังำน 
- ลงทนุดำ้นพลงังำน 
- ลงทนุดำ้นพลงังำน 
- ลงทนุดำ้นพลงังำน 
- ผลิตและจ ำหน่ำยลำเท็กซอี์มลัชั่นและโพลิเมอร ์
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นายชัชพล  ประสพโชค  (อายุ 51 ปี) กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (ตอ่) 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : รอ้ยละ 0.68 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร : –  ไม่มี –  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

-  หลกัสตูร Leadership Succession Program   
   (LSP) รุน่ที่ 5 ปี 2558 มลูนิธิสถำบนัวิจยัและ 
   พฒันำองคก์รภำครฐั 
-  หลกัสตูร วิทยำกำรกำรจดักำรส ำหรบันกับริหำร 
   ระดบัสงู (วบส.) รุน่ 2 สถำบนับณัฑติพฒันบริหำร 
  ศำสตร ์
- หลกัสตูร Chief Transformation Officer (CTO)         
  ปี 2562 สมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำด 
  หลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai A) 
 

ส.ค.2557 – ปัจจบุนั 
ธ.ค.2557 – 24 ก.ย.
2562 
ต.ค.2556 – 16 ธ.ค.
2562 
ส.ค.2556 – ปัจจบุนั 
พ.ย.2555 – ปัจจบุนั 
ส.ค.2555 – ปัจจบุนั 
มี.ค.2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 

บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอรจ์ี รูฟ พำวเวอร ์จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ำกดั 
 
บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั 
 
บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั 
บริษัท บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส ์จ ำกดั 
 

- ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
- ผลิตและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงอดัแท่ง 
 
- รบัเหมำก่อสรำ้ง 
 
- ลงทนุดำ้นพลงังำน 
- ลงทนุดำ้นพลงังำน 
- ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล 
- ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 
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4. นางสาวนิลรัตน ์ จารุมโนภาส (อายุ 61 ปี) กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าด้านการเงนิและบัญชี  
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : รอ้ยละ 4.57 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร : นอ้งสำวภรรยำนำยกิตติ ชีวะเกตุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยั
หอกำรคำ้ไทย 
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
- ปริญญำตรี สำขำบญัชี มหำวิทยำลยัธรุกิจ
บณัฑิตย ์
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที่ 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 141 ปี 2554 
- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุน่ที่ 7 ปี 2554 
-  หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification 

Program รุน่ที่ 17 ปี 2558 
- หลกัสตูร Leadership Succession Program 
(LSP) รุน่ที่ 5 ปี 2558 

2555 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั      
 
2545 – ปัจจบุนั   
 
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
ก.ย.2562 – ปัจจบุนั 
ม.ค.2560 – ปัจจบุนั 
ม.ค.2558 – ปัจจบุนั  
 
ส.ค.2557 – ปัจจบุนั 
ธ.ค.2557 – 24 ธ.ค.
2562 
ต.ค.2556 – 16 ธ.ค.
2562 
ส.ค.2556 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรก ำกบัดแูล
กิจกำร 
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีด่ำ้น
กำรเงินและบญัช ี
กรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 

บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บริษัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั 
บริษัท โอดิน เมียนมำร ์จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคลัส ์
จ ำกดั 
บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอรจ์ี รูฟ พำวเวอร ์จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ำกดั 
 
บริษัท เซบิก๊ำซ ยเูอซี จ ำกดั 
 
บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั 
 

- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
 
- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
 
- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
 
 
 
 - ลงทนุดำ้นพลงังำน 
- ลงทนุดำ้นพลงังำน 
- ผลิตและจ ำหน่ำยลำเท็กซอี์มลัชั่นและโพลิเมอร ์
 
- ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
- ผลิตและจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงอดัแท่ง 
 
- รบัเหมำก่อสรำ้ง 
 
- ลงทนุดำ้นพลงังำน 
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นางสาวนิลรัตน ์ จารุมโนภาส (อายุ 61 ปี) กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าด้านการเงนิและบัญชี (ต่อ) 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : รอ้ยละ 4.57 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร : นอ้งสำวภรรยำนำยกิตติ ชีวะเกต ุ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Strategic Financial Leadership  
  Program (SFLP) ปี 2560 
- หลกัสตูร Strategic CFO in capital market รุน่ 7     
  ปี 2561 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัสตูร CMT (Charted Market Technical)   
  Level 1 ปี 2561 
- หลกัสตูร วิทยำกำรจดักำรส ำหรบันกับริหำร 
  ระดบัสงู (วสบ.) รุน่ที่ 3 ปี 2562 สถำบนับณัฑิต 
  พฒันบริหำรศำสตร ์
- หลกัสตูร TLCA CFO Professional Development  
  Program ปี 2562 สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

พ.ย.2555 – ปัจจบุนั 
มี.ค.2555 – ปัจจบุนั 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั 
บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส ์จ ำกดั 

- ลงทนุดำ้นพลงังำน 
- ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ 
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5. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน ์(อายุ 56 ปี) กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ  
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : – ไม่มี – 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร : – ไม่มี –  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญำเอก สำขำกำรเงิน University of 
Mississippi, USA 
- ปริญญำโท  สำขำบริหำรธุรกิจกำรเงิน สถำบนั
บณัฑิตพฒัน   บริหำรศำสตร ์
- ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร ์(เคมีวิศวกรรม) 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที่ 35 ปี 2548 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 
รุน่ที่ 11 ปี 2554  
- หลกัสตูร Compensation Survey รุน่ที่ 1 ปี 2554 
- หลกัสตูร Risk Management Committee 

Program (RMP) รุน่ที่ 2 ปี 2558 
- หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) 
รุน่ที่ 240 ปี 2560 

หลกัสตูร Risk Management Program for 
Corporate Leaders รุน่ที่ 9 ปี 2560 

2553 – ปัจจบุนั 
 
 
 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ๆ  
2558 – ปัจจบุนั  
 
2554 – ปัจจบุนั  
 
2554 – ปัจจบุนั  
 
2549 – 30 พ.ค.2562 
 
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
2552 – 11 ธ.ค.2562  
 
 

กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
 
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมกำร และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
บริษัท เจตำแบค จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท สตำรส์ ไมโครอิเลคโทรนิคส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท ปัญจวฒันำพลำสติก (มหำชน) 
 
บริษัท ทีอำรซ์ี คอนสตรคัชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บริษัท จีที เวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ำกดั 
 

- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
 
 
 
 
- ผลิต ประกอบ ซ่อม สรำ้ง เครื่องก ำเนิดไอน ำ้และอปุกรณท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
 
- ผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
 
- ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑพ์ลำสตกิ 
 
- รบัเหมำก่อสรำ้งงำนระบบ พฒันำโครงกำรและกำรลงทนุ 
 
 
 
- ประกอบกิจกำรคำ้ทอง 
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6. รศ.ดร. ปริทรรศน ์ พันธุบรรยงก ์(อายุ 65 ปี) กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ  
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : – ไม่มี – 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร : – ไม่มี – 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

-   ปริญญำเอกกิตติมศกัดิ์ Nagaoka University of  
  Technology  
-   ปริญญำเอก สำขำวิศวกรรมศำสตร ์(วิศวกรรม   
  โลหกำร) มหำวิทยำลยัโตเกียว 

-  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
-   ปริญญำโท สำขำวิศวกรรม ศำสตร ์(วิศวกรรมอตุ 
  สำหกำร) จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
-   ปริญญำตรี สำขำวศิวกรรม ศำสตร ์(วิศวกรรมอตุ 
  สำหกำร) จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
-   หลกัสตูร Director Accreditation Program  
  (DAP) รุน่ที่ 71 ปี 2551 
-   หลกัสตูร Director Certification Program   
  (DCP)รุน่ที่ 105 ปี 2551 
-  หลกัสตูร Auditing Committee Program (ACP) 
 รุน่ที่ 36 ปี 2554 

-  หลกัสตูร Role of  the  Compensation  
   Committee (RCC)  รุน่ 15 ปี 2555 
-  หลกัสตูร Successful Formulation & Execution  
   of Strategy (SFE) รุน่ 17 ปี 2556 

2553 – ปัจจบุนั  
 
 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ๆ  
2558 – ปัจจบุนั  
 
2555 – ปัจจบุนั  
 
2550 – เม.ย.2558 
 
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
พ.ย.2557 – 2559 
 
 
 

 

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
 
 
 
ผูบ้ริหำรประจ ำส ำนกั
อธิกำรบด ี
ที่ปรกึษำผูอ้  ำนวยกำร 
 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ผูเ้ช่ียวชำญ 
 

บริษัท  ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บริษัท เจตำแบค จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท พรีเมียร ์โพรดกัส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท พรีเมียร ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน ์
 
ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชำต ิ
ผูเ้ช่ียวชำญประจ ำตวัของสมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ 
(๐๒๕) 
 
 
 

- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
 
 
 
- ผลิต ประกอบ ซ่อม สรำ้ง เครื่องก ำเนิดไอน ำ้และอปุกรณท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
 
- ผลิต และจดัจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑว์สัดกุ่อสรำ้ง อำคำร และผลิตภณัฑเ์พ่ือ 
  สิ่งแวดลอ้มวิจยัและพฒันำ  
- ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
 
 
 
- สถำบนักำรศกึษำ 
 
- องคก์รของรฐั 
 
- องคก์รของรฐั 
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รศ.ดร. ปริทรรศน ์ พันธุบรรยงก ์(อายุ 65 ปี) กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตอ่) 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : – ไม่มี – 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร : – ไม่มี –  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

-  หลกัสตูร How to Measure the Success of  
   Corporate Strategy (HMS) รุน่ที่ 2 ปี 2556 
-  หลกัสตูร Director Certification Program  
   Update (DCPU) รุน่ที่ 1 ปี 2558 
-  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 

 (AACP) รุน่ที่ 20 ปี 2558 
-  หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM)  
 รุน่ที่ 1 ปี 2560 

-  หลกัสตูร Risk Management Program for  
   Corporate Leader รุน่ที่ 9 ปี 2560 
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7. นางสาวจีระพันธ ์จินดา (อายุ 56 ปี) กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ  
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : – ไม่มี – 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร : – ไม่มี –  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

-  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (กำรบริหำรกำรเงิน)  
   สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร ์
- ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร ์(เคมี) จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที่ 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 
รุน่ที่ 11 ปี 2554  

-  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
   รน่ที่ 168 ปี 2556 

2553 – ปัจจบุนั 
 
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
2547 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

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

- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
 
 
 
- จดัหำงำน 
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8. นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ ์(อายุ 53 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 

สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : รอ้ยละ 0.01 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร : – ไม่มี –  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

-  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ  
   มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
- ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร ์(เคมี) จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที่ 93 ปี 2554 
- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุน่ที่ 9 ปี 2555 
- หลกัสตูร Management Development Program 
รุน่ที่ 19 ปี 2557 

- หลกัสตูร Senior Executive Program (SEP) รุน่   
31 ปี 2560 

- หลกัสตูร วิทยำกำรกำรจดักำรส ำหรบันกับริหำร
ระดบัสงู (วบส.) รุน่ที่ 4 สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร
ศำสตร ์

2554 – ปัจจบุนั 
 
 

 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
 
 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 

- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
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9. นายชัยยศ ชุณหว์ิจิตรา (อายุ 47 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิาร 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : – ไม่มี –  
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร : – ไม่มี –  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญำโท สำขำกำรจดักำรทั่วไป มหำวิทยำลยั 
   รำชภฏัธนบรุี 
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร ์สถำบนั 
   เทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตพระนครเหนือ 
- ปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร ์(เทคโนโลยี 
   อตุสำหกรรม) มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร ์
-  หลกัสตูร Capital Expenditure รุน่ที่ 1 ปี 2559 

ก.พ.2559 - ปัจจบุนั 
 
 
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
2557 - ก.พ.2559 
 

 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
ฝ่ำยปฏบิตัิกำร 
 
 
 
Plant Engineering  

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
National Starch and Chemical (Thailand) Ltd. 
 
 

- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
 
 
 
 
- ผลิตเคมีภณัฑ ์
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10. นางสาวสัจจาภรณ ์รัมยประยูร (อายุ 49 ปี) ผู้จัดการฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธแ์ละเลขานุการบริษทั 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : รอ้ยละ 0.02 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้รหิำร : – ไม่มี –  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

-  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (กำรเงิน)   
   มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
-  ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ (กำรบญัชี)  
   มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
-  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP)   
   รุน่ที่ 46 ปี 2555 (IOD) 
-  หลกัสตูรผูป้ฏิบตัิงำนเลขำนกุำรบรษิทั รุน่ที่ 28   
   ปี 2556 (TLCA) 
-  หลกัสตูรพืน้ฐำนกฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเกี่ยวขอ้ง 
  กบับริษัทจดทะเบียน รุน่ที่ 10 ปี 2556 (TLCA) 
-  หลกัสตูร Management Development Program  
   (MDP) รุน่ที่ 22 ปี 2558 (TMA) 
-  หลกัสตูร Advance Corporate Secretary    
   ปี 2559 
-  หลกัสตูร CGR Workshop 
-  หลกัสตูร Anti-Corruption The Practical Guide  
   (ACPG) รุน่ที่ 45/2562 
-  หลกัสตูร Financial Analysis for Strategic 
Competitiveness ปี 2562 (TMA) 

2555 –  ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยนกัลงทนุ
สมัพนัธแ์ละเลขำนกุำร
บริษัท 
 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 

- น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ และลงทนุดำ้นพลงังำน 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายช่ือกรรมการ 
บริษัท บริษัทย่อย 
UAC UU UTE UACE SERP UTP *1 UAPC UACT VWM 

1.  รศ.ดร.ไพบลูย ์เสรีวิวฒันำ X         
2.  นำยกิตติ  ชีวะเกต ุ I, II X I I   I, II  X 
3.  นำยชชัพล ประสพโชค I, II I I I I I I, II I I 
4.  นำงสำวนิลรตัน ์จำรุมโนภำส I, II I I I I I I, II   
5.  รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน ์ I         
6.  รศ.ดร.ปริทรรศน ์ พนัธุบรรยงก ์ I         
7.  นำงสำวจีระพนัธ ์ จินดำ I         
8.  นำยบวร วงศส์ินอดุม 

 
     X   

10. นำยเฮง ทองแท่งไทย   X   I    
11. นำยปรชัญำ ทองแท่งไทย   I       
12. นำยอรรณพ กลิ่นทอง   I   I    
13. นำยประสิทธ์ิ ทองแท่งไทย      I    
14. ศ.ดร.ก ำพล ปัญญำโกเมศ       I   
15. นำยประมินทร ์พนัทวีศกัด์ิ       I   
16. นำงสำวอุ่นเรือน สจุริตธรรม       I   
17. นำยภวูดล สนุทรวิภำต *2        I  
18. นำยธนนัณฐั เกียรติไกรวลัศิริ *2        I  

 หมายเหตุ  :         
ชื่อกรรมกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง 

UAC บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) UU บริษัท ยเูอซี ยทิูลิตีส ์จ ำกดั UTE บริษัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั 
UACE บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั SERP บริษัท โซล่ำ เอ็นเนอรจ์ี รูฟ พำวเวอร ์จ ำกดั UTP บริษัท ยเูอซี ทีพีที แพลเลทส ์จ ำกดั 
UAPC บริษัท ยเูอซี แอ็ดวำนซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคลัส ์จ ำกดั UACT บริษัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั VWM Vientiane Waste Management Company Limited 

*1 บริษัท ยเูอซี ทพีีที เพลเลทส ์จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรเมื่อวนัท่ี 24 กนัยำยน 2562 / *2 ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 กนัยำยน 2562 

X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร  
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดแูลการปฏิบัติงานของบริษทั 

3.1 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 19 กุมภำพนัธ ์2561 ไดว้่ำจำ้งบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรร์ี่ 
จ ำกดั ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่เป็นผูต้รวจสอบภำยในของบรษิัท และบรษิัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั ตัง้แต่ปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไดพ้ิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรร์ี่ จ ำกัด แลว้เห็นว่ำ มีควำมเหมำะสม เพียงพอกับกำรปฏิบัติหนำ้ที่       
ผูต้รวจสอบภำยในของบริษัท เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบภำยใน  และให้ น.ส. วงศณ์ภัค           
เลิศวำนิช ด ำรงต ำแหน่งผูจ้ดักำรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อท ำหนำ้ที่ประสำนงำน รวบรวม และติดตำม งำนตรวจสอบภำยใน 
ระหว่ำงบรษิัทและบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรร์ี่ จ ำกัด  ทั้งนีก้ำรพิจำรณำและอนุมัติแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ยผูป้ฏิบตัิงำน
ตรวจสอบภำยในของบรษิัทจะตอ้งผ่ำนกำรอนมุตัิ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ     

บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรร่ี์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ  
 ประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบสำรสนเทศ กำรควบคุมภำยใน และกำร
บรหิำรควำมเส่ียง ภำยใตภ้ำรกิจและขอบเขตกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบ ใหส้อดคลอ้งตำมแผนงำน วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยของ
บรษิัทฯ รวมถึงปฏิบตัิงำนอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบภำยในตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

นายสุวทิย ์ จันทรอ์ าพร 

ต ำแหน่ง : ที่ปรกึษำอำวโุสบรษิัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอรร์ี่ จ ำกดั 
คณุสมบตัิ : -  ปรญิญำโท สำขำกำรบญัชีและกำรเงิน คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี 
                  จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

-  ปรญิญำตรี นิติศำสตร ์มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
               -  ปรญิญำตรี สำขำบญัชี คณะบรหิำรธุรกจิ มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

               -  เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที่ 3800 

ประสบกำรณ ์: เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภำยในและเป็นท่ีปรกึษำดำ้นกฎหมำยธุรกจิ ใหก้บับรษิัทต่ำงๆ เช่นธรุกิจก่อสรำ้ง,  
                            ธุรกิจเทรดดิง้, ธุรกิจโรงงำนกำรผลิต เคยท ำงำนใหก้บั บรษิัทตรวจสอบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์          

ประเทศไทย (Pwc Thailand) 

นางสาวพรพิมล  ทรงวุฒิวิชัย 

ต ำแหน่ง : กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอรร์ี่ จ ำกดั 

คณุสมบตัิ : -  ปรญิญำโท สำขำกฎหมำยธุรกจิ คณะบรหิำรธุรกจิ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
                            -  ปรญิญำตรี สำขำเอกกำรบญัชี คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
               -  ไดร้บัรองหลกัสตูรผูต้รวจสอบภำยในของจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลัยและสถำบนั IIA 

               -  ไดร้บักำรรบัรองหลกัสตูรผูต้รวจสอบภำยในของระบบ ISO 9001:2000 

               -  เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที่ 6897 

ประสบกำรณ ์: เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภำยในและเป็นท่ีปรกึษำดำ้นกฎหมำยธุรกจิ ใหก้บับรษิัทต่ำงๆ เช่นธรุกิจก่อสรำ้ง,  
                            ธุรกิจเทรดดิง้, ธุรกิจประกนัภยั, ธุรกิจโรงงำนกำรผลิตและธุรกิจ ดำ้นรถยนต ์เคยท ำงำนใหก้บับรษิัทตรวจสอบบญัชี 
                            บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จ ำกดั 



                                   บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
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3.2 หวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรรบัผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของ
บรษิัท โดยมีอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ “กำรก ำกบัดแูลกิจกำร” 
 
 

  



                                   บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562                          หนำ้ 176 

 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่วกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 
- ไม่มี - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


